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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny
numer „Dialogu Edukacyjnego”.
Myślę, że warto zwrócić uwagę
na list studentki, który wpłynął
do naszej redakcji kilka miesięcy temu. Wobec poruszonego
tam problemu nie możemy pozostać obojętni. Zachęcam więc nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców do ustosunkowania się
do tego listu, a przede wszystkim liczę na propozycje
wyjścia naprzeciw prośbie studentki, która w imieniu swojego pokolenia apeluje o nietypowe „lekcje”,
w czasie których dorośli pokażą, jak uczyć uczenia się
i radzenia sobie z sytuacją stresu egzaminacyjnego.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że im więcej
wiemy o pracy ludzkiego mózgu, tym lepszymi możemy być nauczycielami i wychowawcami. Dlatego
też odsyłam do wypowiedzi Krzysztofa Soboty, który
podpowiada, jak można wykorzystać w szkole wiedzę
z zakresu NLP.
Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w tym wynikami badań socjologicznych. Przypominamy też, że Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2012 Rokiem Konstantego
Wolnego – pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego.
Aby przybliżyć Czytelnikom tę wybitną postać, prezentujemy biografię marszałka.
Ponadto kontynuujemy rozważania na temat
filozoficznych podstaw wychowania. Tym razem dr
Michał Kopias wziął na warsztat pojęcie umiarkowania. Warto zatrzymać się nad tym tekstem z wielu
powodów, ale przede wszystkim dlatego, że współczesny świat cechuje rozpasanie, co jest źródłem wielu
problemów naszej cywilizacji. Poza tym refleksja na
temat umiarkowania pozwoli, być może, na chwilę
zadumy w okresie przedświątecznej krzątaniny.
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu wiosennej odnowy i zatrzymania się nad sprawami naprawdę ważnymi.

Roman Miruk-Mirski
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CNOTA ZAPOMNIANA CZ. 8.
CNOTA UMIARKOWANIA – SPOSOBY JEJ REALIZACJI W ŻYCIU
M. Kapias
Cnota umiarkowania (gr. σωφροσύνμ, łac. temperantia) polega na swoiście rozumianych rządach rozumu,
na podkreślaniu jego słusznego sądu i wprowadzeniu go w działanie władz pożądawczych, dzięki czemu człowiek może zachować niewzruszone trwanie
wśród różnych burz namiętności. Ponadto dzięki niej
człowiek może bardziej panować nad swymi popędami oraz trwać przy słusznych decyzjach.
Cnota owa polega – ujmując ją skrótowo – na
panowaniu rozumu nad władzami pożądawczymi.
Chroni człowieka przed podjęciem decyzji – a także
późniejszego działania – wyłącznie pod wpływem
pożądań czy impulsów afektywnych (w szczególności związanych z odżywianiem oraz z rozmnażaniem).1 Dlatego też człowiek umiarkowany to ten, który
jest panem samego siebie, który potrafi panować nad
sobą, nie pozwala podporządkować swojego rozumu
i woli innym rzeczom, które są poza nim.
Ogólnie należy przyjąć, iż cnota umiarkowania wyraża się w: powściągliwości (dotyczy płaszczyzny pragnień ludzkich), skromności (zachowane
relacje względem innych osób), oraz opanowania
(odniesienie się do tego wszystkiego co dane jest nam
w nadmiarze). Stąd też cnota ta odgrywa nietuzinkową rolę w wychowaniu gdyż reguluje dziedzinę
pożądań, pragnień i popędów ludzkich. Rola ta jest
tym bardziej znacząca, im bardziej człowiek zda sobie sprawę z olbrzymiej dynamiki i siły tych sfer ludzkiego życia. W przeciwnym wypadku przekraczanie
umiaru, zwłaszcza ponawiane i rozrastające się do
rozmiarów namiętności czy wręcz wady, staje się niebezpieczne i szkodliwe dla człowieka, gdyż po prostu
zniewala go.2
Być może najbardziej zaniedbanym obszarem wychowania w zakresie omawianej cnoty jest
umiar w jedzeniu i piciu. Tak sformułowane klasyczne pojęcie umiarkowania może dziś wydawać się zbyt
archaiczne, jednak problem który jest w nim zawarty
bynajmniej nie jest niedzisiejszy. Nie chodzi w tym
przypadku o poszukiwanie postaw odwzorowujących
1 Zob. św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, T. 22., Londyn
1975 – 1986, II – II, 141, 2.
2 Zob. W. Wicher, Podstawy teologii moralnej, Poznań –
Warszawa – Lublin 1969, s. 541 – 542
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świat antyczny, który słynął z wystawnych uczt i libacji – choć i takie sytuacje można niestety zauważyć.
Wydaje się jednak, iż w sposób o wiele bardziej wyrazisty omawiane zagadnienie znalazło współcześnie
swe rozwiązanie w zjawisku tzw. zdrowego żywienia.
Bardzo łatwo w tym przypadku popadać w skrajności. Z jednej bowiem strony można wskazać na codzienne nieraz korzystanie z żywności pochodzącej
z tzw. fast – foods, która przecież nie jest uznawana za
zdrową żywność. Z drugiej zaś można zaobserwować,
iż nawet w naszej ojczyźnie, coraz częściej pojawiają
się sytuacje ubóstwa czy też niedożywienia. Dlatego postawa cnotliwego działania winna wykreować
w człowieku umiejętność racjonalnego odżywiania
się, w taki sposób, by ewentualny dostatek i dobrobyt
nie wpłynął na zarzucenie dbałości o własną kondycję zdrowotną, a także nie przysłoniły faktu istnienia takich osób, które rzeczywiście mogą głodować.3
Warto także w tym kontekście wskazać na różnego
rodzaju wypaczone postawy, które człowiek może
przyjąć pod wpływem dominującej aktualnie mody
lub quasi–kultury, jakże często ujawniającej się m.in.
w różnego rodzaju grupach młodzieżowych. Przykładem mogą być działania wiodące do skrajnych stanów chorobowych jakimi są anoreksja lub bulimia.
Dlatego też mądry sposób postępowania podaje tu
truistyczna zasada, mówiąca, iż nie żyje się po to by
jeść, lecz je się po to by żyć. Kultura winna w takim
przypadku kształtować naturę i przełamywać w człowieku to, co zwierzęce.
Pewne problemy pojawiają się także w postawie braku umiarkowania w piciu. Trzeba przy tym
rozróżnić na napoje niealkoholowe i alkoholowe. Jeśli
chodzi o te pierwsze – cnota umiaru będzie realizowana podobnie jak w przypadku pokarmów. Co do
alkoholu winno się go tak używać, by dał człowiekowi przyjemny nastrój i pewien relaks. Cel taki znany
był już starożytnym skoro stwierdzają: „Wino dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz w miarę. (…) Zadowolenie serca i radość duszy daje wino pite w swoim czasie i z umiarem. Udręczeniem dla duszy jest
zaś wino pite w nadmiernej ilości wśród podniecenia
3 Zob. M. Uglorz, Zło dobrem zwyciężaj, Bielsko – Biała 1993,
s. 42 – 43.
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i zwady. Pijaństwo zwiększa szał głupiego na jego
zgubę, osłabia siły i sprowadza rany.”4 Jak widać brak
należytej miary w piciu alkoholu może prowadzić do
pijaństwa – pojmowanego jako poważna wada – zaś
w skrajnym przypadku, do całkowitego uzależnienia
się i popadnięcia w alkoholizm. Stąd też w kontekście
realizacji swej własnej osobowości (zwłaszcza młodego człowieka), jest wręcz pożądaną postawa trzeźwości – mogąca uchodzić za odrębną cnotę. Usuwa
ona bowiem konkretną przeszkodę w realizacji dobra
moralnego, niszcząc zarazem przyczynę zdolną siać
zamęt w rozumie, a więc będącą złem moralnym.
W omawianym kontekście istotną rolę w całym procesie wychowawczym odgrywa odpowiednia
postawa przyjęta wobec narzucającemu się z różnych
stron konsumpcjonimowi. Uleganie takim tendencjom wiedzie nie tylko do hołdowania sobie w zakresie doznań „smakowych”, ale także odnosi się do
nadmiernej liberalizacji i folgowaniu sobie w doznaniach cielesnych. Dodatkowym problemem staje się
tu pogłębiający permisywizm moralny, oraz nasilające się nieodpowiedzialne upublicznienie intymnej
sfery seksualnej.5 Jeśli dodać do tego szerzący się
swoisty kult poddawaniu się ludzkiej zmysłowości,
nieskomplikowaną dostępność publikacji pornograficznych, czy panseksualną propagandę, łatwo można
zauważyć pogłębiającą się w niektórych środowiskach
barbaryzację obyczajów, oraz daleko posunięte sugestie, mówiące o niemożliwości opanowania ludzkich
popędów. W tym kontekście pojawiają się argumenty
sugerujące powszechną demokratyzację życia zarówno publicznego jak i osobistego, jak też fakt wolności
wynikającej ze współczesnego prawa. A jednak nie
wszystko co prawnie dozwolone (bądź niekoniecznie
w nim określone) jest moralnie powinne. „(…) ustawa prawna, lex, musi przede wszystkim precyzyjnie
określić i dać publicznie czytelny wyraz – wraz ze
wskazaniem odpowiednio zabezpieczającej sankcji
– temu, co każdemu człowiekowi z osobna: cuique
jest należne jako człowiekowi, od każdego drugiego,
co jest mu należne jako coś rdzennie własnego, jego
par excellence, jako suum.”6 Każdorazowo jednak

i tak ostatecznie pozostaje człowiekowi sąd sumienia
oparty na zasadzie synderezy: „wybieraj dobro, a unikaj zła”.
Trzeba przy tym pamiętać, iż brak umiaru
w kwestii seksualności może prowadzić do poważnego zła moralnego. Człowiek odrzucający swą czystość
cielesno – duchową, na rzecz rozwiązłości, nie rozumie istoty prawdziwej miłości.7 Dzieje się tak, albowiem człowiek podejmuje działania niezgodne z rozumem, a podążając wyłącznie za swymi impulsami
zmysłowymi wplątuje się niejednokrotnie w matnię
różnorakich dewiacji seksualnych, w wyniku których
może zostać popełnione zło moralne. Występuje ono
najczęściej bądź przeciwko naturze: onanizm, zoofilia, pederastia, lesbijstwo; bądź przeciwko małżeństwu czy też rodzinie: zdrada małżeńska, kazirodztw;
a także przeciwko społeczeństwu: gwałt, uwodzenie
nieletnich.
Uleganie takim postawom wiedzie człowieka do samozniewolenia siebie, a ostatecznie do autodestrukcji. Wyjściem z tego zaklętego kręgu ułudy i fałszu może być powrót do edukacji opartej na
klasycznych ideałach wychowawczych.8 Wiąże się to
z pogłębianiem nauki sapiencjalnej (a nie tylko utylitarnej), oraz ze wzmacnianiem silnej woli w człowieku, co może być osiągnięte poprzez powstrzymywanie się przed deprawującymi treściami, kształtowanie
postaw aretologicznych, a także zwalczanie wad moralnych.
Działania takie wydają się być współcześnie
szczególnie utrudnione. Wpływa na to m.in. powszechna dostępność do środków masowego przekazu. Spore zagrożenie – w przypadku braku postawy
racjonalnego dobory treści – może płynąć z mediów,
które wprost oddziaływają w szczególności na zmysł
wzroku; chodzi tu przede wszystkim o telewizję,
kino, internet lub prasę.9 Niesposób całkowicie unie-

4 Syr. 31, 27-29. [w:] Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu. Poznań – Warszawa 1980.

7 Szerzej zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich,
Lublin 1981.

5 Szerzej te tematy są poruszone w następujących
publikacjach: A. Drożdż, Permisywizm moralny, Kielce 2005;
M. Czachorowski, Edukacja seksualna, [w:] Filozofia i edukacja,
Lublin 2005, s. 151 – 158.

8 Zob. na ten temat. M. Kapias, Klasyczne elementy nauczania
i wychowania we współczesnej edukacji, [w:] G. Polok red.,
Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli
akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych,
Katowice 2005, s. 171 – 183.

6 T. Styczeń, Wolność i prawo. Za czy przeciw życiu? Etyka
wobec „nieskuteczności” prawdy, [w:] Wolność we współczesnej
kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii

Chrześcijańskiej KUL – Lublin 20-25 sierpnia 1996, Lublin
2007, s. 169; zob. także W. Waldstein, Ist das suum quique eine
Leerformel?, „Studia et Documenta Historiae et Iuris“, LXI,
Romae 1995; oraz tegoż, Legislation (LEX) as an Expression of
Jurisprudence (IUS), „Ethos“, (Spcial Edition), 2:1996, s. 143 –
153.

9 Szeroko ów problem w różnych aspektach przedstawili: A.
Zwoliński, Obraz w relacjach społecznych, Kraków 2004; T.
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zależnić się od kontaktu z nośnikami niemoralnych
treści, trzeba by było stać się jakimś „cywilizacyjnym
outsiderem”. Dlatego też koniecznym staje się wypracowanie w człowieku swoistego hartu ducha, z którego wyłoni się postawa samokontroli i powstrzymywania się od nasiąkania wulgarnym erotyzmem. Trzeba
kształtować charakter odporny na pokusy.
Poważny wpływ na odpowiednio unormowane podejście do problematyki cielesności ma także
zagadnienie mody i odpowiedniego stroju. Wpływ
mody niekoniecznie musi wiązać się z wiekiem danej osoby, aczkolwiek można zauważyć zwiększenie
wysiłków projektantów ubiorów, by dotrzeć w szczególności do ludzi młodszego pokolenia. Wydaje się,
iż czasy gdy odpowiedni strój przynależał do danej
płci, już dawno minęły. Dziś dobór odzieży stał się
kwestią prywatną i to na tyle, że niejednokrotnie
ma on w głównej mierze podkreślać wyjątkowość
lub odrębność (a czasem przynależność) od jakiejś
grupy, środowiska, bądź całego społeczeństwa. Strój
stał się współcześnie wyznacznikiem indywidualizmu, sprzeciwu, rewolucji na różnych płaszczyznach
– m.in. społecznej, politycznej, kulturowej, a nawet
moralnej.10 Stąd też odpowiednia odzież może coś
manifestować, pomagać w wyrażaniu poglądów, lub
jednoczyć jakieś grupy w podejmowaniu zamierzonych przedsięwzięć.
Problemem staje się jednak sytuacja, w której
strój jednoznacznie przemawia za postawą lubieżności, gdy skłania do postaw napastliwości seksualnej.
Za pomocą noszonego ubrania człowiek może także przekazywać pewne informacje, które mogą być
sprzeczne z obyczajowością, kulturą czy moralnością,
a nawet nawoływać do niszczenia tych sfer życia publicznego.11 Wydaje się, że działania takie wynikłe
najczęściej z zarozumiałości i arogancji (a niejednokrotnie także ze zwykłej głupoty) związane są m.in.
z brakiem elementarnego poczucia wstydu. A przecież jest on „naturalnym i właściwym każdemu człoZasępa, Media Człowiek Społeczeństwo, Częstochowa 2000.
10 Zob. A. Zwoliński, Mowa ciała. Gesty, stroje, tatuaże,
makijaż., Kraków 2006.
11 Znamiennym stało się zjawisko noszenia koszulek (tzw.
T-shirty) z kontrowersyjnymi napisami. Hasła: „Nie płakałem
po papieżu” [po śmierci Jana Pawła II], „Jestem gejem”, lub
„Nienawidzę Żydów” – pomijając przejaw braku gustu i kultury
– może być odbierany nie tylko jako oznaka barku kontestacji
ogólnospołecznej lub solidarności ze ściśle wyselekcjonowaną
grupą zwolenników jakiejś idei. Działania takie stają się
równocześnie głosem buntu, nawoływaniem do niszczenia ładu
społecznego, a nieraz do bezprecedensowego łamania prawa.
Aspekt niemoralności takich postaw nie budzi żadnych dyskusji.
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wiekowi odruchem wrodzonym i dochodzącym do
wyrazów w miarę budzenia się do życia świadomego
– odruchem ku osłanianiu pewnych czynności animalnych, a w tym głównie czynności seksualnych”.12
Wstydliwość jest swego rodzaju obawą przed czymś
nagannym, wyuzdanym i fałszywym. Niestety by
daną rzecz osądzić w ten sposób trzeba zrozumieć
jej istotę, jej moralną naganność. A to z kolei wymaga odpowiedniego przygotowania wychowawczego
w ukształtowaniu w człowieku postawy cnotliwej.
Warto przy tym pamiętać, iż odczucie wstydu jest
człowiekowi wrodzone i stanowi niejako urządzenie
ochronne przed tym, co może go sponiewierać. Z tego
też względu potrzeba wielkiego wyczucia i ostrożności – zwłaszcza wśród ludzi młodych – w kontekście
stykania się z różnego rodzaju inicjacjami, które najczęściej mogą prowadzić wprost do zatracenia poczucia wstydliwości, a stąd ostatecznie do różnego rodzaju perwersji.
Jedną z przyczyn pojawiania się omawianych
problemów może być zjawisko braku umiejętności
spędzania wolnego czasu. Z jednej strony współczesny człowiek w zliberalizowanej rzeczywistości szerzy
kult pracy dla zysku, z drugiej rozwój techniki i technologii obdarowuje człowieka wolnym czasem. Jak
go więc wykorzystać? Okazuje się, iż nawet ci, którzy
osiągnęli zysk, nie potrafią należycie i w sposób godny przeżywać wolne chwile – przeznaczając je na ...
jeszcze większe pomnażanie profitów. Sztuka odpoczynku, a co za tym idzie, należytego wypośrodkowania między nadmiernym wysiłkiem a gnuśnością,
nabiera w tych warunkach szczególnego znaczenia.
Z pewnością jakimś rozwiązaniem owego
problemu może stać się uprawianie sportu. Jednak
okazuje się, iż nie jest on już tak popularny jak kiedyś.
Klasyczne dyscypliny walki, kształtujące w człowieku
szlachetną rywalizację, samodyscyplinę i hart ducha,
zostały dziś zdominowane przez tzw. sporty ekstremalne. Mają one na celu postawić człowieka w sytuacji swoistego zagrożenia, gdzie krańcowe sytuacje
wyzwalają w nim nieznane dotychczas postawy. Jednak doznanie miłego podniecenia („podwyższona
adrenalina”) w warunkach zagrożenia, a często nawet
szafowanie swym życiem i ocieranie się o śmierć – dla
zwykłej zabawy czy rozrywki – jest często nie tylko
moralnie podejrzane, ale wręcz moralnie naganne.
Innym problemem staje się środowisko przyjaciół, w którym człowiek egzystuje. Niejednokrotnie
12 S. Olejnik, Kardynalna cnota umiarkowania, Warszawa
1962, s. 97.
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„przyjaźń” traktowana jest tam umownie, albowiem
sprowadza się ją do relacji czysto ekonomicznych –
wszystko ma swą odpowiednią cenę. Nie sprzyja temu
także liberalny model życia społecznego, oparty na
atomizacji społeczeństwa i rozbiciu wzajemnych więzi interpersonalnych.13 Nic więc dziwnego, iż dziś tak
trudno ludziom mówić o realizacji prawdziwej przyjaźni. Z jednej bowiem strony lansowane są podejrzane relacje oparte na przemocy w grupach ocierających
się o strukturę mafijną, z drugiej zaś pojawia się społeczna samotność życia człowieka wynikająca z jego
nieśmiałości, braku autoakceptacji, lub z wrodzonych
ułomności natury psycho – fizycznej. Chociaż problem jest tu niezmiernie głęboki, z pewnością pewnym krokiem ku jego rozwiązaniu jest umiejętność
wypośrodkowania między skrajnościami i zdolność
do tworzenia racjonalnych relacji międzyosobowych
opartych na pozytywnych uczuciach – temu właśnie
winna sprzyjać umiejętność korzystnego i dobrego
spędzania czasu wolnego.
Budowaniu właściwych relacji sprzyja także
odpowiednia motywacja do pracy. Chodzi tu w głównej mierze o wyrobienie w sobie chęci do pracy. Trzeba przy tym pamiętać, że właściwe wdrażanie do
pracowitości odbywa się, jak zawsze przy formowaniu odpowiednich cnót, w działaniu. Bezsprzecznie
podstawową powinnością osób odpowiedzialnych
za kształtowanie postaw jest zachęta do należytego
wypełniania swoich obowiązków. Uczniowie często
przypominają sobie o swych obowiązkach na sam
koniec danego semestru, zmuszeni wtedy niejako w dwójnasób zwiększać swe wysiłki poznawcze,
gdyż dotychczasowy czas przeznaczony na zdobywanie wiedzy został niejednokrotnie zmarnotrawiony.
Działania takie związane są z walką z lenistwem, ale
także z racjonalnym podejściem do realizacji swych
powinności, by nie popaść w skrajność tzw. pracoholizmu. Dlatego też obowiązkiem osób wychowujących jest racjonalne dawkowanie nakładanej na
swych wychowanków pracy, dostosowując ją do ich
sił, uzdolnień i możliwości, aby łatwą pracą nie nudzić, a ciężką nie zniechęcać.14
Sprzyja takim działaniom odpowiednio uro13 Zob. S. Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia, Katowice
1995, s. 109 – 142; J. H. Hallowell, The Decline of Liberalism as
an Ideology with Particular Reference to German Politico-Legal
Thought, Berkeley 1943; tegoż, Moralne podstawy demokracji,
Warszawa 1993, s. 68 – 85.
14 Zob. W. Gadowski, Podręcznik psychologii wychowawczej
dla seminariów nauczycielskich i wychowawców, Tarnów 1926,
s. 137.
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biony charakter człowieka umiejący przyjąć postawę
pokory i odrzucający pychę. Tę ostatnią wadę można zresztą próbować pokonać przy pomocy „czterech kroków”. Na początku trzeba przede wszystkim
ograniczać swą samowolę, a wraz z tym wykorzeniać
samolubstwo. Trzeci etap polega na znalezieniu dla
siebie odpowiedniego przewodnika – mistrza, który
będzie w oczach ucznia posiadał szacunek i autorytet. Wreszcie ostatni krok zmierza do ukierunkowania energii życiowej kształtowanej osoby na czynienie
dobra.15 Warto przy tym zauważyć, iż działania te
winne być pozbawione zarówno nadmiernej surowości jak i zbytniego rozpieszczania kształtowanej osoby, czemu (przynajmniej w tym ostatnim wypadku)
sprzyja współczesna moda na tzw. wychowanie bezstresowe.16
Przychylne takim dążeniom jest propagowanie cnoty łagodności, której realizacja winna wiązać się z praktycznym opanowaniem gniewu, oraz
z ukierunkowaniem na realizację konkretnego dobra. Należy przy tym pamiętać, iż bezsprzecznie nad
opanowaniem gniewu pomaga osobisty przykład
nauczyciela. Brak takiej postawy może doprowadzić
do kompromitującego zachowania, nieodpowiedzialnych słów, błędnej decyzji itp. Nie znaczy to jednak,
że należy przyjąć postawę jakiejś skrajnej apatii, przeciwnie, chodzi raczej o rozumne opanowanie emocji i skierowanie ich jako pomoc w lepszej realizacji
doba.
Niewątpliwą pomocą w wykonaniu takich
działań jest łagodność, która ma na celu załagodzenie gniewu i zapanowanie nad nim. Służy to uniknięciu zła i osiągnięciu przewagi nad nim. Dodać
do tego trzeba zapomnianą dziś cnotę cierpliwości,
polegającą na długotrwałym znoszeniu zła podawanego w „mniejszych dawkach”. Dlatego łagodność,
wytrzymująca napór zła, czerpie siły z odpowiednio
ukształtowanej postawy cierpliwości. Na przedłużeniu takich działań pojawi się cnota wyrozumiałości
(łaskawości), która powstrzymuje chęć wymierzenia
słusznej kary w imię miłosierdzia. Stąd też pełne rozeznanie tej cnoty następuje dopiero wówczas gdy
będzie postrzegać się ją wraz z cnotą miłości. W tym
miejscu została dotknięta zasadnicza kwestia, leżąca
u podstaw każdego personalistycznego wychowania,
zasadzającego się właśnie na fundamencie miłości.
Dlatego też o niej powszechnie się mniema, iż jej mia15 Na podstawie Bernard z Clairvaux, O stopniach pokory
i pychy, Kraków 1991, s. 68 – 75 n.
16 Zob. P. Jaworski, Wychowywać swobodnie czy ku wolności?,
„Cywilizacja”, 10:2004, s. 76 – 83.
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rą (a w omawianym kontekście – umiarem) jest ... miłość bez miary.
Konkludując rozważania nad wykorzystaniem cnoty umiarkowania w pracy wychowawczej,
należy podkreślić, iż właśnie ta cnota wytacza zasady i granice ludzkiego postępowania. Dzieje się to
dzięki posługiwaniu się rozumem, który wyznacza
przynależną ludzkości hierarchię wartości, którymi
się posługujemy. Człowiek sięga przecież coraz dalej
i głębiej przed siebie, gdzie leży granica? O tym decyduje rozum i wyrobiona w sobie sprawność umiarkowania. Ponadto ma ona szczególne znaczenie w społeczeństwach bogatych, konsumpcyjnych, w których
częściej umiera się i cierpi wskutek nieumiarkowania
niż głodu czy ascetyzmu. Cnota umiarkowania jest
więc cnotą wszechczasów, ale tym bardziej konieczną, im czasy są „lepsze”.
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Kraków 1991
2. Czachorowski M., Edukacja seksualna, [w:] Filozofia i edukacja, Lublin 2005
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Warszawa 1993
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7. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich,
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9. Kapias M., Klasyczne elementy nauczania i wychowania we współczesnej edukacji, [w:] Polok
G. red., Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu
przedmiotów ekonomicznych, Katowice 2005
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UKOChANY KRAJ
UMIłOWANY KRAJ
UKRZYŻOWANY KRAJ
M. Zagajewski
Kiedy 27 października 2011 roku Janusz Palikot zgodnie z przedwyborczą obietnicą - złożył Marszałkowi Sejmu wniosek o usunięcie krzyża z sali posiedzeń, natychmiast rozgorzała, na szczęście niezbyt
długotrwała, krzyżowa wojna medialna. Moment nie
został wybrany przypadkowo, ponieważ zbliżało się
zaprzysiężenie nowych posłów i parlamentarzyści
z Ruchu Palikota uznali, że ze względu na szacunku
dla obowiązującego w naszym państwie prawa czymś
niewłaściwe byłoby ślubowanie pod krzyżem wiszącym na ścianie sali plenarnej.
W piśmie datowanym na 26 października
2011 r. wnioskodawcy zwrócili się do Grzegorza Schetyny o „wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie
krzyża łacińskiego, znajdującego się w sali posiedzeń
Sejmu RP, który został tam umieszczony sprzecznie z prawem w nocy z 19 na 20 października 1997
r. przez ówczesnych posłów na Sejm RP III Kadencji, pp. Tomasza Wójcika i Piotra Krutula”. Żądanie
usunięcia krzyża autorzy wniosku uznają za w pełni
uzasadnione, ponieważ jego obecność w sali plenarnej Sejmu jest niezgodna z Konstytucją RP (1997),
Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (1993), Konkordatem między Stolicą
Apostolską Rzeczpospolitą Polską (1993) oraz ustawą
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (2005).
W sumie inkryminowany krzyż uznają za podwójnie
nielegalny, ponieważ został nie tylko bezprawnie zawieszony, ale ponadto przebywa na sejmowej ścianie
bez podstawy prawnej z obrazą fundamentalnych kodyfikacji.
Według sygnatariuszy wniosku „Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, którego władze publiczne, w tym władza ustawodawcza powinny zachować bezstronność w sprawach przekonań
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Nie
jest dopuszczalne umieszczenie i obecność krzyża
łacińskiego w sali posiedzeń plenarnych Sejmu RP,
bowiem taki krzyż manifestuje szczególną skłonność
organu władzy publicznej, jakim jest Sejm RP, ku religiom chrześcijańskim, w szczególności zaś – w pol-

skich warunkach, znamionowanych przez dominację
Kościoła katolickiego we wszystkich sferach życia –
ku religii rzymsko-katolickiej.
Obecność krzyża łacińskiego zwisającego
ponad głowami posłów stanowi permanentne naruszenie gwarancji bezstronności władzy publicznej
w sprawach religii, a zatem oznacza stan permanentnego bezprawia, trwający już 14 lat. Niezbędnym jest,
aby Sejm RP (i jego organy, w tym Marszałek Sejmu)
dawał przykład poszanowania prawa, w szczególności Konstytucji RP, będącej najwyższym źródłem
prawa, w szczególności Konstytucji RP, będącej najwyższym źródłem prawa w wewnętrznej percepcji
wieloskładnikowego i multicentrycznego systemu
prawa obowiązującego w Polsce”.
Przytoczenie tego obszernego cytatu wiele
wyjaśnia, ponieważ wniosek nie jest łatwo dostępny, zawierając także uzasadnienie, w którym zostały przedstawienie okoliczności faktyczne zawieszenia krzyża, prawne uwarunkowania jego obecności
w sejmie, omówienie modelu konstytucyjnego relacji
między państwem a organizacjami wyznaniowymi
oraz europejskiego standardu gwarancji sumienia
i wyznania.
Ten solidnie opracowany kilkunastostronicowy dokument jako podstawowy argument podnosi
świeckość państwa, która oznacza jego bezstronność
w kwestiach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych nie do pogodzenia z obecnością
jakichkolwiek symboli religijnych na sali sejmowej.
Pojawieniu się w tym miejscu krzyża łacińskiego
towarzyszą liczne przywileje Kościoła katolickiego
i przechylenie władzy publicznej w stronę państwa
wyznaniowego określonej religii. Wreszcie ostatni
zarzut dotyczy bezprawnych działań prawodawców
w sali służącej stanowieniu prawa. Te trzy zasadnicze
kwestie dostarczyły, zdaniem parlamentarzystów Ruchu Palikowa, wystarczających argumentów na rzecz
wystąpienia o przywrócenie na sali plenarnej Sejmu
stanu bez krzyża na jej ścianie, tak jak to było przed
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czternastu laty. Dla ścisłości krzyż wisi nad niewielkiego rozmiaru drzwiami bocznymi, znajdującymi
się za plecami marszałka, które łączą salę plenarną
z salonikiem służącym członkom rządu i zaproszonym gościom. Mimo to został on dostrzeżony i doceniony, ale, dziwnym trafem, nie zauważono tysięcy
krzyży przy drogach, w szkołach i urzędach.
Bohaterami bulwersującego przed laty wydarzenia było dwóch posłów Akcji Wyborczej Solidarność Piotr Krutul i Tomasz Wójcik, nomen omen
absolwenci studiów politechnicznych, którzy – jak
napisano we wniosku – zawiesili krzyż pod osłoną
nocy, zapewne zdając sobie sprawę z bezprawności
swoich poczynań – gdyby było inaczej, zwróciliby się
oni do władz Sejmu o zgodę na zawieszenie krzyża.
Tak jednak chyba się nie zdarzyło, jeśli zważyć, że
Krutul i Wójcik należeli do postaci raczej nietuzinkowych i bliższa prawdy byłaby sugestia, że spytali te
ważne osoby, do których należało się zwrócić w sprawie zawieszenia krzyża i otrzymali, zapewne gwarancje bezkarności i „przymknięcia oczu” na nielicujące
z godnością posła działania. Trzeba przypomnieć, że
na białostocczyźnie Krutul był ważnym działaczem
katolickim, w tym kilkuletnim wójtem w symbolicznej gminie Suchowola, a wywodzący się z Dolnego
Śląska, trzykrotnie internowany w stanie wojennym,
Wójcik został wybrany szefem regionu, członkiem
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i jego przedstawicielem w Międzynarodowej Organizacji Pracy
w Genewie. W każdym razie w trakcie montowania
krzyża na sali posiedzeń sejmu Krutul uszkodził framugę drzwi do saloniku, a gdy się jej trzymał podczas
mocowania krzyża spadł z fotela marszałkowskiego,
który zastępował mu drabinę. Nie powinno dziwić, że
zdarzenie to zostało starannie obfotografowane i zarejestrowane przez zamontowane na stałe kamery filmujące salę posiedzeń Sejmu, ale żadnych informacji
o rutynowych działaniach w tego rodzaju sytuacjach
na bieżąco nie odnotowano, a służby dopiero po latach pokażą swoje raporty w tej sprawie.
W tej sytuacji koniecznie trzeba pokusić się
o ryzykowną próbę odtworzenia chronologii wydarzeń, ale najpierw warto postawić niezadane dotąd
pytanie dotyczące obecności krzyża w sali Senatu.
Odpowiedź jest prosta: krzyż od początku istnienia
Senatu znajduje się w jego sali plenarnej i nikogo to
nie interesuje, w tym także parlamentarzystów Ruchu
Palikota, którzy w ogóle nie kandydowali do izby refleksji czy zadumy. Mimochodem można jedynie za-
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uważyć, że pierwszym szefem Kancelarii Senatu został Wojciech Sawicki, aktualnie sekretarz generalny
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a tam
też zaczynał karierę obecny szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, obydwaj wychowankowie warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Zresztą w
grudniu minionego roku, mniej więcej w tym okresie, kiedy zaczęły spływać do Sejmu pierwsze opinie,
na ogół przychylnych krzyżowi ekspertów, w salach
posiedzeń komisji sejmowych przybyło krzyży, co
także nie wzbudziło szerszego zainteresowania publiczności i mediów.
Punktem wyjścia w kwestii sejmowego
krzyża jest informacja o tym, że „jesienią 1997 r., po
zwycięskich dla AWS wyborach, posłowie tej formacji wraz z kapelanem parlamentarzystów zwrócili
się do przeora paulinów na Jasnej Górze, o. Izydora
Matuszewskiego, z prośbą o ofiarowanie krzyża do
sali plenarnej Sejmu”.(G. Michalik, Krzyż Ossolińskich, Krzyż Popiełuszków, Krzyż Polaków, „Gazeta
Polska”, 2 listopada 2011). Nie ulega wątpliwości, że
każda ze stron, zarówno politycy jak i kapłan działali być może z inspiracji, zapewne w porozumieniu, a już na pewno za wiedzą swoich przełożonych.
Powierzchowna znajomość stosunków kościelnych
całkowicie wystarczy, by zrozumieć, że tylko dzięki
wstawiennictwu wysoko postawionych osobistości
ze sfery nie tylko sacrum, ale i profanum, stało się
możliwe przyjęcie przez „jasnogórskich stolarzy” tak
wyjątkowego zamówienia. Przy tej okazji, szczęśliwie
po stosunkowo niedawnym remoncie ufundowanego
przez Jerzego Ossolińskiego w połowie XVII-ego wieku ołtarza, zdobiącego Kaplicę Cudownego Obrazu
Matki Boskiej, pozostało na tyle wystarczająco dużo
drewna hebanowego, który w połączeniu z dębową
konstrukcją posłużył jako materiał do wykonania
zamówionego krzyża, uzupełnionego XIX-wieczną
figurką Jezusa Chrystusa z drewna lipowego. W oczekiwaniu na odbiorców zamówienia jasnogórski krzyż
sejmowy został umieszczony na ołtarzu w pobliżu
obrazu Jasnogórskiej Madonny.
Tocząca się akcja nabiera 18 października
gwałtownego przyspieszenia, na Jasną Górę przybywa delegacja parlamentu, w której składzie znajdują
się, zaprzyjaźnione z ks. Jerzym Popiełuszką, senator
Ligia Urniaż-Grabowska, lekarka z Legionowa, działaczka Solidarności oraz urszulanka siostra Jana Płaska (rocznik 1910), która przez wiele lat pełniła ważne
funkcje w warszawskiej kurii i mimo podeszłego wie-
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ku aktywnie wspierała Solidarność, a zwłaszcza Prymasowski Komitet Pomocy Internowanym, działający przy kościele św. Marcina. Co do reszty członków
tej ważnej delegacji bliższych informacji niestety brakuje, jednak bez wątpienia starsze panie nie wykonywały tak poważnej misji w osamotnieniu. W każdym
razie nastąpiło uroczyste przekazanie krzyża delegacji parlamentarzystów AWS z ważnym przesłaniem
skierowanym przez oo. Izydora Matuszewskiego i
Jana Golonkę do posłów i senatorów: „Jasna Góra,
łącząc się z nowo powstałym Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej roku 1997, pragnie zapewnić o pamięci i modlitwie przed Świętym Obrazem Matki
Bożej Królowej Polski, życząc pomyślnych obrad, debat, jak również siły dla rozumu i woli w kierowaniu
Polską, zwłaszcza w sanacji prawidłowo rozumianego
żywotnego interesu narodu, tudzież jego dziedzictwa
duchowo-kulturowego”. (G. Michalik, Krzyż Ossolińskich, Krzyż Popiełuszków, Krzyż Polaków, jw.).
Na noc w Warszawie z 18 na 19 października jasnogórski krzyż sejmowy został umieszczony na
Wiślnej w klasztorze urszulanek w pokoju gościnnym
zajmowanym przez Karola kardynała Wojtyłę, gdy jechał na swoje papieskie konklawe w 1978 roku oraz
w kaplicy klasztornej. Następnego dnia 19 października Ligia Urniaż-Grabowska i siostra Jana Płaska
przewiozły krzyż do sióstr sakramentek na Nowym
Świecie a następnie do kościoła św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu na uroczystą mszę w rocznicę śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki. Tam jego matka Marianna
Popiełuszko, na prośbę pani senator, na czas mszy
złożyła krzyż na płycie grobu ks. Jerzego przekazując
go z powrotem po zakończeniu ceremonii delegatkom parlamentu.
Po tej uroczystości krzyż został przewieziony
na Wiejską, gdzie po podpisaniu w nocy z 19 na 20
października umowy koalicyjnej przez posłów Akcji
Wyborczej Solidarność i Unii Wolności, wedle relacji
senator Urniaż-Grabowskiej, około godziny pierwszej w „sali plenarnej odbyła się krótka modlitwa i po
licznych przygodach spowodowanych komplikacjami technicznymi zawiesiliśmy krzyż”. (G. Michalik,
Krzyż Ossolińskich, Krzyż Popiełuszków, Krzyż Polaków, jw.). Podsumowując przebieg całej operacji
pani senator stwierdziła na koniec: „Wszystko to odbywało się bardzo dyskretnie”.
Z kolei poseł Wójcik, nieco inaczej rozkładając akcenty, oryginalnie połączył operację wieszania
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krzyża jasnogórskiego z kwestią świeckości państwa.
Wedle jego stanowczej opinii, gdyby doszło do powieszenia krzyża „za dnia, podczas jakiejś uroczystości,
to wówczas mielibyśmy do czynienia ze złamaniem
zasady świeckości państwa. Posłowie, którzy nie czują
się chrześcijanami, byliby zmuszeni do wzięcia udziału w uroczystości, której nie akceptują. Nic nie działo
się wtedy ukradkiem, w ukryciu. Po prostu w późnych godzinach skończyły się nasze przygotowania
i poszliśmy zawiesić krzyż. Robiliśmy to z otwartą
przyłbicą, wiele osób o tym wiedziało, była przecież
msza z jego poświęceniem”. (Bomba z opóźnionym
zapłonem, rozmowa z Tomaszem Wójcikiem, byłym
posłem AWS, „Gazeta Wyborcza, 29-30 października
2011). Wolno sądzić, że w sumie była to cała, wielce
złożona operacja, a zatem myli się poseł Palikot, jeśli sobie wyobraża, że za pomocą kilkunastu kartek
zapisanych najbardziej trafnymi przemyśleniami i argumentami zniweczy ogrom wysiłków wykonanych
w celu zawieszenia krzyża z sali sejmu i doprowadzi
do jego usunięcia. Oczywiste, że krzyż na ścianie sali
plenarnej parlamentu nie pełni funkcji dekoracyjnej, ale jest tam nie tylko znakiem wiary, lecz przede
wszystkim symbolem namacalnej władzy, bo taka
jest logika scenografii miejsca, które natrętnie określane jest jako sanktuarium państwa, władzy publicznej. Równocześnie poseł Wójcik trafnie zauważa, że
„Sejm jest miejscem pracy. Chrześcijanin ma oprawo
do krzyża w miejscu pracy”. (Bomba z opóźnionym
zapłonem, rozmowa z Tomaszem Wójcikiem, byłym
posłem AWS, jw.).
Zebrany materiał dotyczący „jasnogórskiego
krzyża sejmowego” jest stosunkowo ubogi, ale dostatecznie przekonywujący w ukazywaniu determinacji,
planowości i zaangażowania szeregu ważnych osobistości i instytucji w przeprowadzeniu operacji ewangelizacji parlamentu za pomocą ważkiego symbolu
religijnego. Przedstawiony materiał prasowy daje
wiele do myślenia, czy to w konwencji dziennikarskiej
relacji, która odpowiada na proste pytania: kto?, co?,
gdzie?, kiedy? i dlaczego? czy wedle spiskowej teorii,
która doszukuje się odpowiedzi na mało wytworne
pytania: kto za tym stoi? i czemu to służy?, czy też
rozpoznania z czysto poznawczego punktu widzenia
mechanizmów życia społecznego, trzymając się z dala
od lenistwa dziennikarzy, publicystów i „ekspertów”
oraz nie gardzących hipokryzją i manipulacją polityków bez względu na szaty w jakich publicznie odgrywają swoje role.
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Bez związku z poprzednimi uwagami należy
odnotować ze wszech miar godną uwagi imponująco
szczerą wypowiedź posła Wójcika, który z zapałem
broni świeckości państwa, chociaż uważa, że kapłani są między innymi „po to, by dokonywali oceny
moralnej. Osobiście chcę wiedzieć, jak od strony
moralnej są oceniane pociągnięcia premiera, prezydenta, Sejmu czy też poszczególnych polityków”.
(O to walczyliśmy z komuną, z dr Tomaszem Wójcikiem, posłem AWS rozmawia Marek Zygmunt, „Nasz
Dziennik”, 10-11 listopada 2011). Ten słuszny pogląd
wymaga jednak rozwinięcia, skoro w pełni uprawniona kapłańska ocena działania władz publicznych
z moralnego punktu widzenia wyraża nie tylko stanowisko zaangażowanego społecznie chrześcijanina,
ale także adresowany do swoich współwyznawców
pogląd funkcjonariusza Kościoła. W tym dyskursie
i społecznej relacji z kapłanem wiernym pozostaje
w swej masie wyłącznie rola biernego słuchacza i pasywnego uczestnika wydarzeń.
Wójcik z Palikotem zgodnie stoją na gruncie świeckości państwa, rozumiejąc ją jednak zgoła
przeciwstawnie. „Przecież symbol krzyża nawet komuś, kto jest niewierzący w niczym nie przeszkadza.
Niczego też nie narzuca państwu. Nie nakazuje mu
konsultowania się z hierarchią kościelną. Mówienie,
że krzyż narusza świeckość państwa, jest po prostu
bzdurą”. (Bomba z opóźnionym zapłonem, rozmowa
z Tomaszem Wójcikiem, byłym posłem AWS, jw.).
A jednak politycy skwapliwie konsultują się z hierarchią realizując stosowne polecenia czy sugestie, a kapłani czy biskupi podejmują należące do kompetencji
państwa decyzje. Faktycznie, bez obecności krzyża na
sejmowej ścianie, a tak było przecież, przez pierwsze
osiem lat III Rzeczypospolitej, kierownicza rola Kościoła katolickiego posiadała doniosłą i stale rosnącą
moc urzędową. Od lat, także w czasach bez sejmowego krzyża nasilały się publiczne głosy pełne niepokojących informacji o licznych próbach dyscyplinowania polityków, w tym także parlamentarzystów, przez
kapłanów różnych szczebli od biskupów do proboszczów w imię rozmaicie egzemplifikowanych wartości
chrześcijańskich.
Drugim filarem budowania religijnej tożsamości naszego parlamentu są wartości chrześcijańskie, które można dostrzec na przykład w ustawie
o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. Wedle
zawartej w rozdziale 3. dyspozycji dotyczącej programów radiowych i telewizyjnych „audycje powinny
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szanować uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza
respektować chrześcijański system wartości” (Art.
18.1), mimo że w zapisie poprzedzającym cytowany fragment wyraźnie stwierdza się, że „audycje nie
mogą propagować działań sprzecznych z prawem,
z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym” (J. Sobczak, Prawo prasowe. Ustawa o radiofonii i telewizji,
Toruń 1996, s. 70), co w całości konsumuje cytowaną
wyżej kodyfikację. Dodatkowo w kolejnym rozdziale
„Publiczna radiofonia i telewizja” zapisano, że jej programy powinny „respektować chrześcijański system
wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady
etyki” (tamże, s. 71.).
W tym kontekście trzeba przywołać krótką
relację wieloletniego działacza katolickiego, ówczesnego senatora Krzysztofa Kozłowskiego ze swego
udziału w pracy nad tą ustawą, którą wygłosił przy
okazji promocji książki „Obywatel KK, czyli Krzysztofa Kozłowskiego zamyślenia nad Polską” Szacowny
jubilat spory fragment swojej wypowiedzi poświęcił
słabościom demokracji i uchylaniu się ludzi sprawujących funkcje publiczne od odpowiedzialności.
„Obserwowałem to przez lata, powiada Kozłowski,
i wzbierało we mnie przekonanie, że – przy całym
szacunku dla demokracji – coś tu nie gra.
Aż wreszcie cisnęło mną o fotel w Senacie. Zerwałem się z niego i wybiegłem z sali. Było
to wtedy, gdy uchwalaliśmy ustawę o mediach publicznych. W ramach poprawek twórczości senackiej
jeden z moich kolegów wstał i powiedział: «No tak,
ale w tej ustawie nie ma wartości chrześcijańskich».
Pomyślałem sobie, że może rzeczywiście, jakąś rację
może ma. No to wpiszmy, że media publiczne mają
strzec i przestrzegać wartości chrześcijańskich. Ale
po chwili zerwał się drugi senator i mówi: «To nie
wystarczy w jednym artykule, to co najmniej musi
być w dwóch». Wytrzymałem jeszcze i to. A jak trzeci
powtórzył to samo, zrozumiałem, że są granice absurdu. A może i cynizmu”. (K. Kozłowski, Coś tu nie
gra, „Gazeta Wyborcza”, 14 września 2011). Potem
Kozłowski odpytał swego przyjaciela księdza Józefa
Tischnera o to, gdzie są spisane wartości chrześcijańskie i dowiedział się, że nigdzie, a jedynym miejscem,
do którego pod tym kątem warto zajrzeć jest, Kazanie
na Górze, w Ośmiu Błogosławieństwach. I tam znalazł tylko jedno przesłanie, sprzed dwóch tysięcy lat,
które „odnosi się do życia publicznego, do tych, którzy działają publicznie”. Jubilat zarekomendował więc
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dzisiejszym i przyszłym politykom, aby zastanowili
się nad poniższym błogosławieństwem publicznym:
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani
będą nazwani synami Bożymi”.1 Tak więc poszukując
intensywnie w dorobku Kościoła wartości chrześcijańskich, przy duchowym wsparciu księdza Tischnera, odnalazł Kozłowski, katolik rzymski z niesłychanym stażem, zaledwie jeden mały fragmencik o tych,
„którzy wprowadzają pokój”. To i tak dobrze, bo
krzyża rozumianego na sposób rozpowszechniany

we współczesnym życiu religijnym nie da się odnaleźć w jego Jezusowych korzeniach. Wolno twierdzić,
że konieczna jest w katolickim świecie pogłębiona refleksja na obecnością w życiu publicznym wzajemnie
wspierających się dwóch filarów: krzyża i wartości
chrześcijańskich.
Dr Marek Zagajewski – doktor filozofii. Interesuje
się filozofią społeczną, globalizacją. Współpracownik
„Zdania”.

1 Biblia, w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r., Oficyna
Wydawnicza Vokacio, wyd. III, Warszawa 2000, s. 1958.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii
oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Sprawdzian po klasie szóstej.
• Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.
• Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu w świetle obowiązujących
aktów prawnych.
• Metody i techniki badań stosowane w ewaluacji pracy przedszkola.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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ROZMOWY O WYChOWANIU
SZKOLNE PROPOZYCJE SPOTKAń dLA ROdZICóW
A. Ogrodnik
Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych
władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje
umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów
w kontakcie szkoła – dom.1
Na mocy Rozporządzeń Ministra Edukacji
Narodowej2 szkoły i przedszkola są zobowiązane do
zapewnienia rodzicom dzieci i uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym wsparcia w ich działaniach wychowawczych poprzez organizację warsztatów, szkoleń i konsultacji.
Jak możemy wspierać rodziców?
Jednym z programów zajęć dla rodziców,
niezwykle skutecznym wychowawczo, jak pokazuje kilkanaście lat polskich doświadczeń, jest „Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców”, autorstwa Joanny
Sakowskiej,3 która wraz z Marią Talar koordynuje program na szczeblu ogólnopolskim, organizując
szkolenia i konferencje z wymianą doświadczeń oraz
publikując cenne materiały dydaktyczne do realizacji programu. Oferta zawiera szkolenia dla edukatorów i realizatorów, którzy następnie mogą pracować
z nauczycielami i/lub od razu z rodzicami. Głównym
adresatem programu są rodzice potrzebujący pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów wycho1 Pkt. 10 w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców
- deklaracja Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (European
Parents Association), 1992.
2 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (§ 2, ust.2 i § 17) oraz Rozporządzenie MEN
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (§ 5, ust.2, pkt.5).
3 Jolanta Sakowska była wicedyrektorem Centrum
Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Warszawie, które zostało włączone w strukturę Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).
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wawczych, odczuwający bezradność czy brak satysfakcji we wzajemnych relacjach rodzinnych.
„Długofalowe cele programu są następujące:4
•

•

•

•

•

•

Uświadomienie rodzicom i wychowawcom, że
skuteczność wychowania w znacznym stopniu
zależy od osoby wychowującego – oznacza to,
że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od
zmiany siebie.
Wskazanie, że skuteczne wychowanie nie może
mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na
jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam
posiada i realizuje.
Pogłębianie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania niektórych
funkcjonujących potocznie stereotypów i mitów
odnośnie wychowania.
Poprzez wdrażanie programu „Szkoły...” równolegle wśród rodziców i nauczycieli, tworzenie
wspólnego, jednorodnego środowiska wychowawczego (co w myśl aktualnej wiedzy jest jedną z najskuteczniejszych metod w profilaktyce
wszelkich zachowań ryzykownych).
Umacnianie rodziny w jej prawidłowym
funkcjonowaniu przez naprawę i ochronę więzi
emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa i akceptacji.
Tworzenie lokalnych grup wsparcia, w których
rodzice i nauczyciele nie tylko mogą zyskiwać pomoc w rozwoju życia osobistego, rodzinnego
i zawodowego, ale również inicjować zmiany na
rzecz rodziny i szkoły w społeczności lokalnej.”

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – jak
dowiadujemy się z notatki zamieszczonej na stronie
www.ore.pl - to program o zasięgu ogólnopolskim,
realizowany w Polsce nieprzerwanie od 1996 roku,
od 2008 roku również na Litwie. W roku 2004 zo4 Opublikowano na stronach Ośrodka Rozwoju Edukacji –
www.ore.edu.pl
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stał wpisany w Narodowy Plan Działań na Rzecz
Dzieci. Posiada rekomendację Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, a w chwili obecnej
trwają procedury wpisania programu do Banku EDDRA (European Drug Demand Reduction Action).
Jak wynika z powyższych rekomendacji, jest
to bardzo popularny i skuteczny cykl interesujących
zajęć dla rodziców. Na podstawie moich doświadczeń
- wieloletniego już realizatora zajęć z nauczycielami
i rodzicami (obszar działania: Mikołów, Rybnik- Województwo Śląskie) – mogę powiedzieć, że program
cieszy się wśród rodziców bardzo dobrą opinią. Na
zakończenie cyklu zajęć uczestnicy dzielą się refleksjami, opisują korzyści, jakich doświadczyli w trakcie udziału w spotkaniach (6 – 10 cotygodniowych
spotkań) oraz potwierdzają perspektywę spodziewanych, pozytywnych zmian w relacjach rodzinnych.
Spotkanie odbywają się w życzliwej atmosferze i są
nastawione na wzajemne wsparcie psychologiczne,
empatię, zrozumienie, wymianę doświadczeń i trening nowych umiejętności. Formuła treningu daje
możliwość zamiany starych, nieskutecznych czy wychowawczo niekorzystnych reakcji - nawyków (odnosi się np. do stosowania kar i nagród, etykietowania)
na nowe, skuteczne i wartościowe zarówno dla rozwoju tak dziecka, jak i jego wychowawcy. A że transfer nowych umiejętności jest zawsze bardzo trudny,
bo wymaga ryzyka zastosowania ich w nieprzewidzianych sytuacjach, nieraz bardzo delikatnych, grożących wybuchem konfliktu, to właśnie organizacja
cotygodniowych zajęć daje szanse na przećwiczenie
umiejętności w rzeczywistości rodzinnej / szkolnej,
ewentualny powrót do punktu wyjścia i poprawę rozwiązania w razie popełnienia błędu czy niezdecydowania. Jednocześnie każdy uczestnik może liczyć na
empatię i pomoc pozostałych. Jak widać, nie jest to
zbiór teoretycznych porad, podręcznikowej wiedzy
o wychowaniu, tylko aktywny trening życiowo-praktycznych umiejętności komunikacyjnych, budujących
poczucie godności i szacunku w relacjach.
Dodatkowym efektem wspólnego uczestnictwa w takich „rozmowach o wychowaniu” organizowanych na terenie szkoły, jest spontaniczne zawarcie
sojuszu pomiędzy rodzicami a nauczycielami poprzez
zyskane zaufanie, dostrzeżenie i wytyczenie wspólnych celów oraz sprzymierzenie się w jednoznacznie
uzgodnionym oddziaływaniu na dzieci i młodzież.
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Wzajemne poznanie ułatwia podejmowania decyzji
znaczących wychowawczo, wspiera konstytucyjne
prawo rodziców do wolności w decydowaniu w sposób odpowiedzialny o życiu swoich dzieci, zgodnie
z wybranym systemem wartości. Dzięki wspólnym
rozmowom i ćwiczeniom w świadomości rodziców
nauczyciele tracą swoją domniemaną „dominację”
w procesie wychowania i kształtowania postaw. Jednocześnie rozjaśniają się granice odpowiedzialności
obu grup.
Metoda szkolenia wyzwala rodziców od
obawy przed pedagogizacją. Termin ten zakorzenił
się w słowniku pojęć dydaktycznych z wielką stratą
dla obu środowisk. Profesor Maria Mendel (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego) sugeruje
w wielu swoich książkach zamianę takiego pojmowania rodzicielsko-nauczycielskich relacji na pracę
generującą przymierze. Zauważa przy tym, że „dokonujące się równolegle poszerzanie zakresu wpływu
rodziców (znowelizowana ustawa o systemie oświaty
nadająca więcej uprawnień rodzicom, m.in. prawo
do organizowania rady szkoły, mającej wpływ na
wszelkie sprawy szkoły) bez rozwiązań pozwalających na przygotowanie ich do tego, działać może jak
tworzenie wewnątrzszkolnego organu nadzoru nad
pracą nauczycieli. To do niczego dobrego – niestety
– nie prowadzi. Sytuacja taka zamiast relacji sprzymierzeńców ukształtować może nierówny pozycyjnie
układ, w którym władza rodzicielska zacznie oznaczać niczym nieuzasadnione panowanie nad nauczycielem.”5
Jak wynika z przeglądu sytuacji oświatowej
w krajach europejskich (sieć informacji Eurydyce),
wiele z nich wspiera finansowo od 20 – 30 lat systemowe rozwiązania w edukacji rodziców. W Polsce
najważniejszym i prawie jedynym zaspokajającym tę
potrzebę programem jest wciąż „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”. Nasz rybnicki ośrodek zaprasza
zainteresowanych nauczycieli i pedagogów szkolnych
w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego na dwa
kursy przygotowujące do realizacji programu „Szkoła
dla Rodziców i Wychowawców” (informacja poniżej).
Planujemy organizację 30-godzinnych warsztatów
rozłożonych tematycznie na 6 spotkań. Uczestnicy
otrzymają gotowe materiały do kserowania dla rodziców. Spotkania będą się odbywać w Regionalnym
5 Maria Mendel, Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy,
Gdańsk, 2007.
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Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku przy ul. Parkowej 4a.
Poznać się, by rozumieć się wzajemnie
W kwietniu i maju proponujemy również kurs doskonalący „Budowanie wsparcia rodzicielskiego”
(informacja poniżej). Formuła tego kursu jest nieco
inna niż poprzedniego. Zajęcia uczą podejmowania
działań, które zaowocują współpracą, wspólną organizacją zajęć kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych, realizacją programów i projektów, w tym bazujących na funduszach europejskich. Program kursu
został opracowany w oparciu o doświadczenia Elanie K. McEwan – doradcy władz oświatowych Chicago i autorki 35 książek dla rodziców i nauczycieli.
Zasadnicza część scenariusza zajęć poświęcona jest
doskonaleniu technik komunikacji. Mamy nadzieję,
że nauczyciele biorący w nich udział nie będą bali się
podejmować rozmów z rodzicami nawet w trudnych
sytuacjach: mówiąc prościej – z rozzłoszczonymi,
zmęczonymi czy bezradnymi.6

Zachęcamy do udziału w obu kursach. Pierwszy jest formą bezpośredniego wsparcia rodziców
w trudzie wychowawczym, a drugi uczy skutecznych
działań podejmowanych w celu nawiązania więzi
międzyludzkich oraz wzajemnego wsparcia rodziców
i nauczycieli.
Anna Ogrodnik – nauczyciel-konsultant w RODNiIP
„WOM” w Rybniku, , specjalizuje się w problematyce wychowawczej, od siedmiu lat realizuje program
„Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, w tym ok. 200
godzin zajęć z rodzicami.

6 Elanie K.McEwan, Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli,
zmęczeni, bezradni, albo po prostu stuknięci, Warszawa 2010.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Odżywianie i aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec
ucznia z zespołem Aspeergera.
• Rozwój psychiczny dziecka do lat 3 i w okresie adolescencji a wychowanie (z perspektywy psychoanalitycznej).
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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BO gdZIE łąCZą WSPóLNE CELE, TAM Są WSZYSCY PRZYJACIELE
J. Czaja
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im.
Jana Brzechwy w Rybniku otrzymało wyróżnienie
w konkursie plastycznym „Historia pewnego pluszaka” organizowanym przez Wydział Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego przy współpracy z Fundacją na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis. Projekt
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 6 – 8 lat:
przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, które uczęszczają do placówek na terenie województwa
śląskiego.
Jak się nazywa? Co robi? Dlaczego promuje Europejski Fundusz Społeczny? To były pytania
dla uczestników Konkursu pn. „Historia pewnego
Pluszaka”, który polegał na wymyśleniu imienia dla
maskotki oraz przedstawieniu historii Europejskiego
Funduszu Społecznego w formie plastycznej i literackiej. Konkurs miał również na celu popularyzowanie
idei Europejskich Funduszy Społecznych i Unii Europejskiej wśród dzieci oraz rozwijanie ciekawości
i wrażliwości estetycznej poprzez twórczość plastyczną i literacką.
Dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej
z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do realizacji
zadania. Pomysłów na imię maskotki miały wiele.
Wykazały się także inwencją w przedstawieniu jej
historii. Następnie dzieci wspólnie z nauczycielkami
wybrały prace do udziału w konkursie i napisały „Historię pewnego pluszaka”. Oto jej skrót:

Razem z Kaczką Dziwaczką imienia szukały.
- Wybierz sobie pluszaczku imię, które Ci odpowiada:
Europejczyk, Euromisiu, Europluszak, a może Efezik?każdy podpowiada
- Hurra! Efezik mi się podoba, wracam do Brukseli –
pluszaczek dodaje.
Jak dzieci dorosną to z pomocy Efezika skorzystają
Europejskie Fundusze Społeczne w pracy, w szkole czy
w przedszkolu dobrze wykorzystają.
Dodatkową nagrodą za wyróżnienie była
lekcja europejska prowadzona przez przedstawicielkę Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
która odbyła się 4 listopada 2011 r. w przedszkolu.
Dzieci otrzymały wiele nagród: książeczki, układanki, kolorowanki, baloniki oraz maskotki.
Dzieci najstarszej grupy mogły się wykazać
znajomością tematyki z zakresu funkcjonowania funduszy Unii Europejskiej. Wykonywały zadania w zespołach, podczas których zgodnie z ideą EFS pomagały sobie wzajemnie. Zaprosiły również do wspólnej
zabawy gościa – EFESIA. Dzieci zrozumiały, że dzięki
współdziałaniu osiąga się najlepsze rezultaty. Idea ta
jest integralnym elementem programu wychowawczego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr
17 im. Jana Brzechwy, a przyświeca mu hasło „bo
gdzie łączą wspólne cele, tam są wszyscy przyjaciele”.
Janina Czaja – dyrektor Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku.

Kaczka Dziwaczka zachwycona wielce na Śląsk pluszaka zaprosiła
Od Cieszyna po Katowice wędrowali i wszędzie ludziom pomagali.
W przedszkolach miejsc dla dzieci coraz więcej było
Ciekawe projekty szkoły i przedszkola robiły, żeby lepiej się dzieciom uczyło.
Nareszcie do Rybnika zawędrowali i w przedszkolu na
półeczce odpoczywali.
Dzieci pluszakiem i jego pracą zachwycone pomoc
obiecały
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MłOdZIEŻ WOBEC WARTOśCI RAPORT Z BAdAń1
A. Zygmunt
Niniejszy tekst stanowi drugą część prezentacji wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego pt. „Diagnoza
problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”.
Badaniem ankietowym, które prowadzone było w październiku i w listopadzie 2011 roku objętych
zostało łącznie 2231 uczniów katowickich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Jego celem było rozpoznanie problemów społecznych, jakie dotykają młodzież w środowisku szkolnym,
rówieśniczym i rodzinnym.
Swoiste tło dla diagnozy sytuacji młodych ludzi stanowiła rekonstrukcja systemu ich wartości. Podjęcie
tematu systemu wartości wymaga w pierwszej kolejności objaśnienia terminu kluczowego, jakim jest wartość.
Jak zauważa Urszula Swadźba, genezy pojęcia wartości poszukiwać należy w ekonomii, gdzie oznaczało ono
„oszacowanie, ocenę lub wycenę dóbr ekonomicznych, umożliwiające porównywanie ilościowe różnorodnych
jakościowo towarów”2. Autorka zwraca przy tym uwagę na niejednoznaczność tego terminu wynikającą z jego
zastosowania na gruncie nauk społecznych, które używają go w rozmaitych kontekstach. Dla potrzeb analiz,
jakie zawiera prezentowany raport przyjąć można definicję autorstwa Jana Szczepańskiego, który traktuje
wartość jako cechę zobiektywizowaną, wspólną jednostkom i grupom społecznym: Wartość to dowolny
przedmiot materialny czy idealny, idea czy instytucja, przedmiot rzeczywisty lub wyimaginowany, w stosunku
do którego jednostki lub zbiorowości przyjmują postawę szacunku, przypisują im ważną rolę w życiu, a dążenie
do jej osiągnięcia traktują jako przymus3.
Do definicji tej warto dodać konstatację Piotra Sztompki, który twierdzi, że wartości wskazują to, do
czego ludzie powinni dążyć, określają cele działania, aktywności ludzi, które są godne, słuszne i właściwe4.
Podzielane przez jednostki i grupy społeczne wartości składają się na system wartości, który postrzega się
jako zbiór wartości uporządkowanych według stopnia ich ważności. Innymi słowy, aby mówić o systemie
wartości, należy określić hierarchię wartości. Próby porządkowania wartości podejmowano już w starożytności
– m.in. Platon wyodrębnił piękno i dobro jako wartości najcenniejsze. Bardziej rozbudowane systemy wartości
próbowali określać fenomenolodzy; i tak, Max Scheler, który uporządkował wartości, rozpoczynając od najmniej
ważnych, kończąc na tych, które są najbardziej godne pożądania. Były nimi kolejno: wartości hedonistyczne
(przyjemnościowe), utylitarne (cywilizacyjne), witalne (życia), duchowe (kulturowe), które podzielił na trzy
podkategorie: estetyczne, porządku prawnego i poznawcze, wreszcie ostatnią, najważniejszą grupę wartości
stanowiły wartości religijne5. Pewnej modyfikacji koncepcji Schelera dokonał Józef Tischner, proponując, by
w miejsce najbardziej uznanych wartości, czyli religijnych, wprowadzić wartości święte, wyróżniając wśród
nich świętości religijne i świętości świeckie6.
Warto zauważyć, że system wartości można traktować jako przynależny poszczególnym jednostkom –
ma wówczas charakter własny, indywidualny, można również odnosić go do zbiorowości. W kontekście założeń
prezentowanego raportu należy zwrócić się w stronę systemu wartości uwzględniającego tę drugą, grupową
perspektywę. Określenie systemu wartości młodzieży traktowanej jako zbiorowość pozwala na znalezienie
1 Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. “Diagnoza problemów społecznych i monitoring
aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00” finansowanych z przez UE ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautorem koncepcji badań dzieci i młodzieży szkolnej są Andrzej Niesporek
i Agata Zygmunt, a opiekunem naukowym pracy był Adam Bartoszek.
2 U. Swadźba, Pojęcie wartości a śląski system wartości. Teoretyczne podstawy realizacji badań, [w:] Śląski świat wartości, red. U.
Swadźba, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2008, s. 10-11.
3

J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Wyd. PWN, Warszawa 1971, s. 97-98.

4

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 258-259.

5 P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniersalna? Psycholoigczne badania empiryczne, UMCS, Lublin
2007, s. 28 – 30.
6

J. Tischner, Wobec wartości, W drodze, Poznań 2001, s. 31 – 37.
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tego, co wspólne jest młodym ludziom. Chodzi bowiem o określenie celów oraz dążeń, które wyznaczają
podobieństwa stylu życia i zachowań tego pokolenia.
Kwestionariusz ankiety adresowanej do młodzieży zawierał pytania, które dotyczyły kwestii
wartości, jakie uważane są przez nią za najistotniejsze lub za mało ważne w życiu. Odpowiedzi na te pytania
pozwalają rozpatrywać deklaracje młodzieży odnoszące się do zagadnień poruszanych w zasadniczej części
kwestionariusza (a więc tych, które związane są z problematyką uzależnień oraz przemocy w środowisku
młodzieży) w kontekście określonym przez wstępnie zrekonstruowany system wartości młodzieży.
Pierwsze spośród tych pytań dotyczyło wartości, jakie młodzi ludzie uznają za najważniejsze w życiu.
Młodzież mogła zaznaczyć maksymalnie pięć wartości z listy dwudziestu, mogła też wskazać inną, nie
uwzględnioną wartość. Zestawienie odpowiedzi na to pytanie prezentuje tabela nr 1.
Tabela 1. Najważniejsze wartości w życiu młodzieży
wartość
Szczęście rodzinne
grono przyjaciół
Spokojne życie
dobre wykształcenie
ciekawa praca
Dobrobyt, materialna pomyślność
Szacunek dla innych ludzi
wielka, odwzajemniona miłość
uczciwość
odwaga w życiu
szukanie przyjemności, rozrywki, zabawy
atrakcyjny wygląd, modny ubiór
Tolerancja i wolność postępowania
religijność
czyste sumienie
sława, uznanie otoczenia
pomaganie słabszym
władza nad innymi
pomyślność ojczyzny
Zrobienie czegoś dobrego dla społeczeństwa
coś innego

liczba odpowiedzi

procent wskazań

1378
1003
922
756
685
644
598
592
558
426
363
324
309
276
240
231
220
105
103
94
16

61,8%
45,0%
41,3%
33,9%
30,7%
28,9%
26,8%
26,5%
25,0%
19,1%
16,3%
14,5%
13,9%
12,4%
10,8%
10,4%
9,9%
4,7%
4,6%
4,2%
0,7%

*Procenty wskazań nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
Okazuje się, że wartością najbardziej cenioną przez młodzież jest szczęście rodzinne – wskazują na to
deklaracje prawie 62% badanych. Na drugim miejscu znalazło się grono przyjaciół, o czym świadczą wskazania
45% respondentów, zaś na trzecim – spokojne życie (41,3% odpowiedzi). Trzy kolejne najczęściej wybierane
wartości to: dobre wykształcenie (33,9% wskazań), ciekawa praca (30,7% głosów) oraz dobrobyt, materialna
pomyślność (28,9% wskazań). Nieco ponad jedna czwarta badanych jako wartości najważniejsze w życiu
określiła szacunek dla innych ludzi oraz wielką, odwzajemnioną miłość. Z kolei 25% respondentów wymieniła
wśród najważniejszych wartości uczciwość, a 19,1% – odwagę w życiu.
Widać wyraźnie, że młodzi ludzie najbardziej cenią te wartości, które gwarantują im życiową stabilność:
środowisko rodziny i przyjaciół daje oparcie i poczucie bezpieczeństwa, stanowi ważny punkt odniesienia,
z czego młodzież wydaje się zdawać sobie sprawę. Przyjaciele są w pewnym sensie przedłużeniem rodziny
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czy też „rodziną z wyboru”, często zastępują krewnych, stając się osobami bardzo bliskimi. Wydaje się więc,
że te dwie grupy odniesienia: rodzinę i przyjaciół traktować można jako podobne pod względem ról, jakie
współcześnie pełnią.
Znaczny odsetek wskazań dotyczący spokojnego życia można rozpatrywać w kontekście dwóch
pierwszych wymienionych wartości i daje się interpretować jako poszukiwanie stałych, niezmiennych
elementów życia, co jest szczególnie ważne w czasach, które określane są jako „płynne”, dynamiczne i niepewne.
Z kolei dobre wykształcenie, ciekawa praca i dobrobyt, materialna pomyślność to dążenia, których
kierunek wyznaczają współczesne determinanty pozycji społecznej. Wykształcenie jest dziś warunkiem
koniecznym, by ubiegać się o dobrą pracę, z kolei dobra praca to ta, która oprócz zawodowej satysfakcji
przynosi godziwe zarobki. Nie dziwią więc dążenia młodych ludzi do zajęcia jak najlepszych miejsc w hierarchii
społecznej. Warto zauważyć, że spora część badanych wśród wartości najważniejszych wymienia te, które
związane są z uczuciami (miłość) oraz z pozytywnymi postawami względem innych ludzi (uczciwość, szacunek
względem innych). Oznacza to, że przynajmniej części młodych ludzi wpojone zostały zasady społecznej
kooperacji i współpracy, konieczności otwierania się na innych ludzi. Mimo to jednak zauważyć trzeba, że
niewielu spośród badanych zainteresowanych jest pracą na rzecz innych, pomyślnością społeczeństwa czy
ojczyzny. Wskazania dotyczące tych wartości znalazły się na końcu hierarchii wartości młodych ludzi, co można
interpretować w kategoriach dominacji orientacji indywidualistycznych we współczesnych społeczeństwach.
Po wtóre, słaby nacisk kładzie się na socjalizację do zachowań wspólnotowych, obywatelskich, czego rezultatem
jest brak internalizacji norm prowadzących do zachowań, których celem jest osiąganie szeroko pojętego dobra
wspólnego.
Uzupełnieniem zaprezentowanej powyżej analizy jest zestawienie odpowiedzi na pytanie o wartości,
które – według badanych – są zupełnie nieważne w ich życiu, przedstawione w tabeli nr 2.
Wyniki badań pokazują, że wartością najmniej ważną w życiu młodych ludzi jest władza nad innymi
– blisko 70% respondentów wskazało właśnie tę opcję odpowiedzi. Nieco ponad połowie badanych (52,1%)
nie zależy zupełnie na sławie, uznaniu otoczenia. Trzecią wartością, która w opinii młodzieży ma niewielkie
znaczenie jest atrakcyjny wygląd, modny ubiór (40,4% głosów). Z kolei religijność uznana została za wartość
zupełnie nieważną przez prawie 36% badanych, a szukanie przyjemności, rozrywki, zabawy jako mało istotne
określiła nieco ponad jedna czwarta młodych ludzi.
Porównując odpowiedzi badanych na pytanie o wartości najmniej ważne w życiu z rozkładem
odpowiedzi na pytanie o wartości najważniejsze można dostrzec, że wartości najczęściej wybierane w pytaniu
drugim są tymi, które najrzadziej wskazywano w pierwszym. Młodzież często wybierała władzę nad innymi
jako wartość, która w ich życiu zupełnie nie ma znaczenia, co można uzasadnić tym, że sprawowanie władzy
nad innymi dla wielu spośród badanych może być doświadczeniem zupełnie nieznanym. Potraktowanie sławy,
uznania otoczenia jako wartości nieważnej może być rezultatem krytycznego spojrzenia młodych ludzi na
świat show-biznesu czy polityki. Wielu młodych ludzi cechuje idealizm – chcieliby podziwiać nieskazitelny
wizerunek i właściwe postawy swoich idoli, tymczasem docierają do nich informacje wskazujące na to, że
sława nie musi oznaczać sukcesu życiowego, nie gwarantuje osiągnięcia tych wartości, które uznawane są przez
respondentów za najważniejsze (rodzina, grono przyjaciół). Być może dlatego tę właśnie wartość wskazywano
tak często jako nieważną. Za interesujące uznać należy potraktowanie atrakcyjnego wyglądu, modnego ubioru
jako nieważnego przez znaczną część respondentów. Wydawać by się mogło, że powierzchowność ma kluczowe
znaczenie dla młodych ludzi, którzy interesują się tym, co modne, ładne i estetyczne, okazuje się jednak, że jest
to wartość mało istotna na tle innych, których pożądają oni bardziej. Stosunkowo często jako wartość nieważną
uznawano religijność. Widoczna w badaniu tendencja nie jest zaskakująca, bowiem postępująca laicyzacja
społeczeństwa przyczynia się do socjalizacji młodzieży w oderwaniu od zasad, nakazów i wartości religijnych.
Nie oznacza to być może, że religia w życiu młodzieży jest zupełnie nieistotna, jednak – jak pokazują badania –
istnieje szereg innych wartości, które uznają oni za ważniejsze. Prawdopodobnie to samo uzasadnienie odnieść
można do piątej najczęściej wskazywanej wartości, jaką jest szukanie przyjemności, rozrywki, zabawy: inne
wartości okazują się być na tyle ważne, że ta jest wskazywana jako mało istotna.
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Tabela 2. Najmniej ważne wartości w życiu młodzieży
wartość
władza nad innymi
sława, uznanie otoczenia
atrakcyjny wygląd, modny ubiór
religijność
szukanie przyjemności, rozrywki, zabawy
dobrobyt, materialna pomyślność
pomyślność ojczyzny
zrobienie czegoś dobrego dla społeczeństwa
czyste sumienie
odwaga w życiu
Tolerancja i wolność postępowania
ciekawa praca
wielka, odwzajemniona miłość
pomaganie słabszym
dobre wykształcenie
Spokojne życie
uczciwość
Szacunek dla innych ludzi
grono przyjaciół
Szczęście rodzinne
coś innego

liczba odpowiedzi

procent wskazań

1531
1162
902
801
596
497
494
489
270
222
210
198
193
184
169
135
117
95
96
42
15

68,6%
52,1%
40,4%
35,9%
26,7%
22,3%
22,1%
21,9%
12,1%
10,0%
9,2%
8,9%
8,7%
8,2%
7,6%
6,1%
5,2%
4,3%
4,3%
1,9%
0,7%

*Procenty wskazań nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
Wyznawane wartości bezpośrednio rzutują na dokonywane oceny i wybory w obliczu dylematów
życiowych. By uchwycić specyfikę systemów normatywnych młodych katowiczan, ocenie respondentów
poddano szereg kwestii związanych z codziennym funkcjonowaniem w przestrzeni społecznej. Badani mieli
za zadanie ocenić, czy wymienione w pytaniu zjawiska i działania są pozytywne w każdym przypadku, czy
ich ocena jest uzależniona od konkretnej sytuacji, czy też – ich zdaniem – oceniać należy je bezwarunkowo
negatywnie.
Zagadnienia, wobec których mieli wypowiedzieć się respondenci ujęte były w jedno pytanie
kwestionariuszowe, lecz dla bardziej klarownego zaprezentowania wyników analiz można je zgrupować w kilka
kategorii. We wszystkich przypadkach oceny jednoznacznie pozytywne formułowane były rzadko, odpowiedzi
respondentów rozkładały się raczej pomiędzy opinie bezwarunkowo negatywne i ambiwalentne. Zestawienie
odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela nr 3.
Pierwszym obszarem są zjawiska związane z codziennym życiem, które stanowią dość powszechne
formy naruszenia norm regulujących elementarne aspekty uczestnictwa w życiu społecznym. Mowa tu przede
wszystkim o naruszeniu cudzej własności i oszustwach.
Wśród badanych najbardziej jednoznacznie oceniane są w tym obszarze zachowania związane
z kradzieżą (80,7% negatywnych ocen) oraz wymuszenia pieniędzy zdarzające się w środowisku uczniowskim
(88,2% negatywnych ocen). Przypadki osób twierdzących, że te zachowania można oceniać jednoznacznie
pozytywne są raczej marginalne. Pozostałe kwestie wydają się być dla badanych niejednoznaczne. Najwięcej
ocen bezwarunkowo pozytywnych zyskuje nielegalne ściąganie plików z Internetu – jedna trzecia pytanych nie
ma wątpliwości, że jest to działanie, które można oceniać jako właściwe (34,8%). Zaledwie jedna czwarta jest
przekonana, że nielegalne ściąganie plików z Internetu należy ocenić jako zjawisko jednoznacznie negatywne
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(25,5%). Ponad jedna trzecia natomiast uzależnia swoją ocenę od okoliczności (35,4%). Dość pozytywnie
oceniana jest także jazda autobusem bez ważnego biletu. Ponad połowa (51,1%) badanych twierdzi, że ocena
tego działania zależy od konkretnej sytuacji, a jedna trzecia (31,1%) formułuje ocenę jednoznacznie negatywną.
Nieco bardziej krytycznie badani odnoszą się do przywłaszczania znalezionych rzeczy. Prawie połowa (46,3%)
uważa, że jest to zawsze negatywne, a nieco mniejsza grupa uzależnia swoją ocenę od konkretnej sytuacji
(40,4%). Zauważyć należy także, że prawie co dziesiąty badany (9%) uważa, że takie zachowanie jest zawsze
pozytywne.
Kolejny obszar problemowy wyznaczyły kwestie związane z używaniem substancji psychoaktywnych.
Analiza odpowiedzi respondentów prowadzi do wniosku, że najbardziej negatywnie oceniane jest używanie
dopalaczy. Grupa badanych, którzy twierdzą, że jest to zjawisko zawsze negatywne przekracza 80%, podczas
gdy zażywanie narkotyków jednoznacznie negatywnie ocenia trzy czwarte badanych (76,3%), a nadużywanie
alkoholu zaledwie niespełna dwie trzecie pytanych (60,7%). Nadmiernie częste spożywanie alkoholu budzi
najwięcej kontrowersji – co czwarty badany uzależnia swoją ocenę od okoliczności (27,9%). Blisko 8% twierdzi
wręcz, że jest to zjawisko jednoznacznie pozytywne. Również używanie narkotyków jest dość kontrowersyjne –
dla 16% respondentów ocena tego zjawiska uzależniona jest od konkretnej sytuacji, a 4,3% deklaruje, iż ocenia
je jednoznacznie pozytywnie.
Tabela 3. Oceny sformułowane przez respondentów wobec różnych działań i zachowań

Rodzaj zachowania
Jeżdżenie autobusem/pociągiem bez ważnego biletu
Przywłaszczanie rzeczy znalezionych
Wymuszanie pieniędzy wśród uczniów
Nielegalne ściąganie plików z Internetu
Kradzież
Nadużywanie alkoholu
Zażywanie dopalaczy
Zażycie narkotyku
Bicie osoby, która nas złości, obraża
Donosicielstwo
Podporządkowanie się silniejszemu
Niereagowanie na krzywdę wyrządzoną komuś innemu
Kłamanie
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zawsze negatywa

pozytywna lub
negatywna – zależna
od sytuacji

zawsze
pozytywna

694
31,1%
1034
46,3%
1968
88,2%
569
25,5%
1800
80,7%
1355
60,7%
1881
84,3%
1703
76,3%
1064
47,7%
1337
59,9%
1614
72,3%
1596
71,5%
771
34,6%

1141
51,1%
901
40,4%
141
6,3%
790
35,4%
319
14,3%
622
27,9%
197
8,8%
357
16,0%
837
37,5%
735
32,9%
454
20,3%
482
21,6%
1339
60%

331
14,8%
201
9,0%
39
1,7%
776
34,8%
46
2,1%
166
7,4%
71
3,2%
95
4,3%
253
11,3%
71
3,2%
87
3,9
80
3,6%
59
2,6%
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Ściąganie na lekcjach
Wulgarne, agresywne
nauczyciela

zachowanie

ucznia

wobec

Stosowanie przemocy fizycznej przez nauczycieli wobec
uczniów
Wyzwiska i poniżanie godności ucznia ze strony
nauczyciela

454
20,3%
1667
74,7%
1941
87%
1896
85,0%

954
42,8%
385
17,3%
136
6,1%
200
9,0%

738
33,1%
89
4,0%
63
2,8%
50
2,2%

* Wartości procentowe w poszczególnych wierszach nie sumują się do 100, bowiem w tabeli pominięto braki
danych.
Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
W następnym polu problemowym ocenie respondentów poddane zostały dość powszechne przykłady
zachowań związanych z rozwiązywaniem konfliktów interpersonalnych w sposób naruszający ogólnie przyjęte
normy społeczne. Wśród ocenianych sytuacji najbardziej negatywnie badani oceniali podporządkowanie
się silniejszemu oraz brak reakcji na krzywdę innych ludzi (odpowiednio 72,3% i 75,1% ocen jednoznacznie
negatywnych). Nieco mniej krytyczni pytani byli wobec donosicielstwa – co prawda 59,9% stwierdziło, że jest
to zawsze negatywne zjawisko, ale jedna trzecia (32,9%) uzależniała swoją ocenę od sytuacji.
Najwięcej wątpliwości budziło kłamstwo – 60% respondentów stwierdziło, iż ocena mówienia
nieprawdy zależy od okoliczności, a jedynie 34,6% stwierdziło, że jest to zjawisko zawsze negatywne. Także
ocena zachowania polegającego na biciu kogoś, kto obraża respondentów była dość niejednoznaczna. Kategoria
uzależniających swoją ocenę od sytuacji stanowiła tu ponad jedną trzecią ogółu (37,5%). Opinie jednoznacznie
pozytywne formułowało 47,7%, a aż 11,3% deklarowano, iż jest zjawisko zawsze pozytywne. To dość
niepokojący rozkład odpowiedzi – wskazywać może na stosowanie przemocy jako na jednej z podstawowych
form rozwiązywania konfliktów w środowisku rówieśniczym.
Ostatnim analizowanym polem problemowym były zagadnienia związane z funkcjonowaniem
uczniów w środowisku szkolnym. W tym obszarze najwięcej ocen jednoznacznie negatywnych odnosiło się do
zjawisk związanych z przemocą w relacjach uczeń – nauczyciel. Przemoc fizyczna nauczyciela wobec ucznia
oceniana była bezwarunkowo negatywnie przez aż 87% badanych. Przemoc werbalna i psychiczna była tak
oceniana przez nieco tylko mniej liczną grupę respondentów (85%). Podkreślić należy, że jakkolwiek przemoc
uczniów wobec nauczycieli również oceniana była najczęściej jako jednoznacznie negatywna, to jednak takie
opinie formułowało o 10% mniej respondentów, aniżeli w przypadku wcześniej wspomnianych kwestii (74,7%
wskazań). Przy tym 17,3% badanych oceniało to zjawisko niejednoznacznie uzależniając swoją opinię od
okoliczności, a 4% twierdziło wręcz, że to zjawisko należy oceniać jednoznacznie pozytywnie. Świadczy to
o asymetrii relacji uczeń – nauczyciel i może być symptomem upowszechniania się agresji uczniów wobec
nauczycieli. Najbardziej kontrowersyjna była kwestia „ściągania” na lekcjach. Jedna trzecia badanych oceniała
to zjawisko jako zawsze pozytywne (33,1%) i był to najwyższy odsetek odpowiedzi jednoznacznie pozytywnych
wobec poddawanych ocenie zagadnień we wszystkich polach problemowych. Jedynie co piąty respondent
oceniał proceder „ściągania” jednoznacznie negatywnie (20,3%). Największą grupę stanowiły natomiast osoby,
które swoją ocenę uzależniały od sytuacji (42,8%).
Podsumowując można stwierdzić, że deklarowane przez respondentów istotne wartości życiowe
znajdują częściowo swoje potwierdzenie w formułowanych ocenach konkretnych zjawisk i zachowań związanych
z codziennym funkcjonowaniem w przestrzeni społecznej. Jakkolwiek poddawane ocenie negatywne przykłady
naruszenia norm społecznych wywoływały najczęściej krytyczne opinie respondentów, to jednak niepokoić
może spory odsetek ocen ambiwalentnych wobec niektórych zagadnień, a także pojawiające się kategorie
respondentów wypowiadających się jednoznacznie pozytywnie wobec zjawisk ewidentnie destrukcyjnie
wpływających na funkcjonowanie zbiorowości społecznych. Możliwe, że opinie te są formułowane przez
młodych ludzi pod wpływem środowiska rówieśniczego, w którym działają grupy subkulturowe zachęcające
do kontestowania powszechnie obowiązujących reguł społecznych. Bywa również tak, że wyrażanie tego
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typu poglądów stanowi swoistą prowokację, dyktowaną chęcią zwrócenia na siebie uwagi i nie mają one nic
wspólnego z prawdziwymi poglądami młodzieży. Te bowiem zostały wyrażone w deklaracjach odnoszących się
do wartości, które są ważne w życiu uczniów.
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EgZAMIN MATURALNY Z WIEdZY O SPOłECZEńSTWIE –
SZANSą CZY ZAgROŻENIEM dLA UCZNIA?
M. Fic
Zewnętrzny egzamin maturalny wypracowywał sobie powoli czytelną, rozpoznawalną formułę. Budowa
arkusza maturalnego to żmudny i długotrwały proces
obejmujący kilka ogniw. Autor przygotowuje zgodnie
ze szczegółowymi wytycznymi (tak w zakresie liczby
zadań, jak i spełnienia określonych standardów wymagań egzaminacyjnych, typów i rodzajów zadań,
ograniczeń dla twórców etc.) propozycję arkusza. Po
recenzjach: „nauczycielskiej” (tu zwraca się uwagę na
stronę praktyczną) i „akademickiej” (tutaj kontroluje się przede wszystkim stronę teoretyczną) odbywa
się standaryzacja, czyli rozwiązanie zadań arkusza
przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (czynią to
w ramach rozwiązywania innych zadań, z którymi
„maturalne” zostają wymieszane w tzw. banku zadań), po której arkusz winien zyskać ostateczną formę. Procedura jest więc kilkuetapowa, a jej celem jest
wykluczenie błędów „intuicyjnych” i „uznaniowych”
propozycji.
Mimo częstych głosów krytyki, zarzucających egzaminom zewnętrznym odhumanizowanie,
wydaje się że należy bronić tego rozwiązania, ponieważ jest ono najbardziej dopracowanym i mierzalnym, a w konsekwencji sprawiedliwym miernikiem
osiągnięć uczniów. Jednak matury lat 2009-2011
przyniosły nowości (w arkuszach rozszerzonych),
które w znacznej mierze skomplikowały dotychczasowe prace osób, związanych z przygotowywaniem do
egzaminu. W arkuszu z 2009 roku budzić zdziwienie
może już tematyka „przewodnia” arkusza, ponieważ
była nią sytuacja polskiego szkolnictwa. Gdy jednak
przyjrzeć się obowiązującej podstawie programowej,
na próżno szukać tam odwołań do tejże tematyki. Interesujące jest natomiast, że hasła: „Edukacja i praca
w Polsce i Unii Europejskiej” oraz „Edukacja w XXI
wieku” zapisane są w podstawie, podpisanej przez
Panią Minister dopiero w grudniu 2008 roku. Czyżby więc falstart? Czy przy pomocy takiego narzędzia
powinno się badać poziom wiedzy i umiejętności?
Wydaje się zresztą, że dostrzegli tę niewłaściwą sytuację także odpowiedzialni pracownicy CKE, bowiem
propozycje z 2010 roku dotyczyły już problematyki
mieszczącej się w aktualnej podstawie programowej
(część „Polska – Europa – Świat).

Pierwsza innowacja objęła długość niektórych zadań tekstowych oraz liczbę poleceń ich dotyczącą. We wcześniejszych arkuszach zwracano baczną uwagę na to, by umieszczane w nich teksty nie
były dłuższe niż 20 wersów (około pół strony) oraz by
zdający musiał wykonać kilka poleceń z nimi związanych. Tymczasem w arkuszowym zadaniu nr 15
(z 2009 roku) pojawiają się dwa całostronicowe teksty:
opracowane na podstawie artykułu R. Dolaty, „Rekomendacje dla polityki oświatowej po trzech latach reformy szkolnictwa” (40 wersów) oraz B. Śliwerskiego,
Populizm oświatowy, czyli rzecz o pedagogicznym
„kiczu” (39 wersów). Do tekstów o łącznej objętości
dwóch stron autorzy odnieśli ledwie trzy polecenia
(o sformułowanie stanowiska wyrażonego w tekście,
sformułowanie dwóch argumentów uzasadniających
stanowisko oraz określenie przynależności partyjnej
autorów). Wydaje się, że rozwiązanie stało się tendencją, ponieważ podobnie sytuacja wygląda w przypadku arkusza z maja 2010 roku, w którym zadanie nr 16
(tekst pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz” autorstwa L. Balcerowicza) zajęło całą stronę (43 wersy), a uczniowie
mieli wymienić dwa wskazane w nim czynniki oraz
wyjaśnić znaczenie przywołanego ponownie w poleceniu jednolinijkowego cytatu. W arkuszu z roku
2011 tekst P. Winczorka pt. „Sprawy zbyt ważne, aby
zostawić je tylko politykom” miał 33 wersy i dwa odnoszące się doń polecenia (dodatkowo oparte o jeszcze inne źródła). W praktyce oznacza to, że przeciętny
maturzysta poświęcał na przeczytanie każdego z tych
tekstów dużo czasu, a następnie udzielał krótkich
odpowiedzi. Łącznie rozwiązanie tego typu zadań
zajmuje zbyt dużo czasu (kosztem innych), a w konsekwencji nie pozwala w satysfakcjonującym stopniu
badać pozostałych umiejętności.
Następne dwie kwestie pojawiają się w zadaniu oznaczonym nr 17 (dotyczącym problemu
polaryzacji opinii respondentów na temat polskiego
systemu szkolnictwa) arkusza z 2009 roku. Pierwszą
wątpliwość niesie odwołanie się w poleceniu do danych zawartych w zadaniu „i własnej wiedzy” ucznia,
pozwalające na podawanie odpowiedzi odmiennych
od wskazań źródła dołączonego do zadania (podobne założenie poczyniono w zadaniach nr 16 oraz 17).

str. 23

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK

Taka formuła pozwala bowiem zdającemu na wykorzystanie „furtki” oparcia się na własnej wiedzy
(bez względu na jej głębokość), która nie musi być
zbieżna z podawanymi informacjami. W zadaniu
tym uwidocznił się ponadto problem dość typowy
podczas tworzenia arkuszy, na który warto zwrócić
uwagę. Prawdopodobnie autor podczas przygotowywania zadania zakładał tylko jedną poprawną
odpowiedź, tymczasem podczas prac nad nim w kolejnych fazach okazało się, że prawidłową może być
także inna. W efekcie w arkuszu pojawiło się zadanie, które praktycznie nie sprawdza żadnej umiejętności. Jak bowiem ocenić sytuację, w której pytani
o polaryzację opinii respondentów mogą poprawnie
odpowiedzieć zarówno, że się zmniejszyła, jak i że się
zwiększyła? Należy podkreślić, że tego typu zadanie
nie miało prawa pojawić się na egzaminie, ponieważ
(poza wskazanymi już mankamentami) w ten sposób
umniejsza w oczach odbiorców całą procedurę wytwarzania arkusza.
Najważniejsza i najbardziej zgubna w skutkach innowacja dotyczy jednak zmian w zakresie
budowy zadania rozszerzonej odpowiedzi (ZRO).
Zdaniem wielu osób uczestniczących w procesie egzaminowania do roku 2009 wypracowana formuła
była jasna, klarowna i, co najważniejsze, dobrze mierzalna. Wiadomo było, iż zaproponowany temat ZRO
będzie złożony z większej liczby elementów. Dostępne
uczniom „materiały poglądowe” – informatory oraz
aneks – było w charakterystykach nieco lapidarne.
W dokumencie z 2003 roku opis tej części egzaminu
brzmiał następująco: „Po zakończeniu pracy z materiałem źródłowym zdający wybiera jeden z dwóch zaproponowanych tematów i pisze własny, spójny tekst,
może wykorzystać wnioski z analizy źródeł, które
ściśle korespondują z tematami”. Według informacji
z aneksu do informatora z 2007 roku (powtórzonych
dokładnie w kolejnym, opisującym egzamin od 2010
roku) część trzecia (czyli ZRO) także polegać miała
na napisaniu własnego tekstu. Tu doprecyzowano
tylko, że „zdający po zakończeniu pracy z materiałem źródłowym pisze własny spójny tekst, w którym
wykorzystuje wnioski z analizy źródeł związanych
z wybranym tematem”. Opracowania zawierały także
przykładowe arkusze oraz modele oceniania, ukazujące sposób prawidłowego rozwiązania.
Dlatego też w latach 2005-2008, podczas
przygotowywania młodzieży do rozwiązywania tego
typu zadań, zwracano uwagę na fakt dokładnego odczytania polecenia i rozwiązywania ZRO w sposób
uporządkowany i planowy. Zilustrujmy to na przy-
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kładzie jednego z tematów egzaminu maturalnego, przeprowadzonego w 2005 roku, który brzmiał:
„Scharakteryzuj stosunek Polaków do mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce oraz czynniki,
które na niego wpłynęły. Uwzględnij czynniki polityczne i prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne oraz religijno-kulturowe. Wypowiedź uzasadnij,
odwołując się także do konkretnych przykładów
i wykorzystując zamieszczone powyżej materiały”.
Podejmujący się napisania tekstu na cytowany temat
winien był: scharakteryzować stosunek Polaków do
mniejszości narodowych; scharakteryzować stosunek
Polaków do mniejszości etnicznych; scharakteryzować czynniki polityczne, prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne i religijno-kulturowe (powinien
uwzględnić wszystkie), które wpłynęły na stosunek
Polaków do mniejszości narodowych; scharakteryzować czynniki polityczne, prawne, społeczno-ekonomiczne, historyczne i religijno-kulturowe (powinien
uwzględnić wszystkie), które wpłynęły na stosunek
Polaków do mniejszości etnicznych; uzasadnić wypowiedź; poprzeć ją konkretnymi przykładami oraz
wykorzystać w tekście materiały znajdujące się w arkuszu (powołać się na konkretne teksty, tabele czy
wykresy). Z powyższego zestawienia wynika wyraźnie, że temat należało omawiać „po kolei”, unikając
prób chaotycznych opisów.
Rok 2009 przyniósł zmiany. Co prawda ZRO
nr 1, brzmiące: „Dobra edukacja, czyli jaka? Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie, omów cele,
jakie powinna osiągać dobra edukacja. Oceń stopień
osiągnięcia każdego z tych celów w odniesieniu do
polskiego systemu oświaty. Zaproponuj zmiany, które
zwiększyłyby stopień osiągnięcia tych celów, i uzasadnij je. W swojej wypowiedzi wykorzystaj dwa materiały źródłowe zamieszczone w II części arkusza”,
miało formę podobną do opisanej uprzednio. Dobrze
przygotowany maturzysta wiedział więc, że musi sformułować cele, omówić je i ocenić stopień osiągnięcia
każdego z nich, następnie zaproponować zmiany
i uzasadnić je, by w końcu udzielić odpowiedzi na
postawione w zadaniu pytanie. Zdawał sobie jednocześnie sprawę że musi wykorzystać (czyli precyzyjnie przywołać) co najmniej dwa źródła zamieszczone
w arkuszu. Tymczasem drugi z tematów arkusza rozszerzonego przyniósł absolutne novum, nie mające
swego odpowiednika w żadnym z dotychczasowych
arkuszy (ani znanych uczniom, ani nauczycielom).
Temat sformułowano bowiem następująco: „Co jest
zadaniem oświaty: zwiększyć czy zmniejszyć różnice między uczniami? Rozważ powyższy problem.
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W swojej wypowiedzi wykorzystaj dwa materiały
źródłowe zamieszczone w II części arkusza”. Temat
dla absolutnej większości rzetelnie przygotowujących
się uczniów musiał być olbrzymim zaskoczeniem
(podobnie zresztą, jak dla przygotowujących ich nauczycieli). Podczas wielu spotkań, zajęć fakultatywnych, godzin „karcianych” czy domowych przygotowań uczulano ich przecież, że temat będzie miał iście
„matematyczny” układ, który poprowadzi ich jak po
sznurku (vide: temat pierwszy). Tymczasem stanęli
przed dylematem, określonym jednym słowem: rozważ. Co to w praktyce oznacza, jak długie i skomplikowane winny być owe rozważania? Gdyby odwołać
się do stosownych opracowań (np. „Słownika języka
polskiego”), okaże się, że pod czasownikiem operacyjnym „rozważać” kryje się wyjaśnienie: uważnie
się nad czymś zastanowić, podzielić na części, ważąc
każdą z nich. Co lepiej zorientowani powinni byli już
w dniu wypełniania arkusza zadać sobie pytanie: „jak
więc ocenione zostanie to zadanie?”.
Ten element stał się bowiem polem do rozwiązań, budzących szczególne zdziwienie. Ostatecznie
opracowany model odpowiedzi (podobnie jak schemat punktowania), umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(CKE), znacząco odbiega od pierwotnych propozycji
autora arkusza. Model odpowiedzi także powstaje
bowiem w kilku etapach. Za pierwszy z nich odpowiada autor arkusza, który po kolejnych recenzjach
i standaryzacji zobowiązany jest do wnoszenia stosownych poprawek. Drugi etap ma miejsce corocznie
tuż po egzaminie, kiedy do Warszawy przyjeżdżają
koordynatorzy egzaminów ze wszystkich OKE, przywożąc ze sobą tzw. „próbki” (czyli kserokopie wypełnionych przez uczniów arkuszy egzaminacyjnych).
Podczas spotkania w gronie zaproszonych ekspertów,
a czasem także władz CKE, poddają pod dyskusję
szczególnie kontrowersyjne, a jednocześnie zgodne
z poleceniem, odpowiedzi uczniów, za które według
istniejącego modelu trudno jest jednoznacznie przyznać punkty. Zadaniem uczestników spotkania jest
więc uzgodnienie (na podstawie modyfikacji istniejącego rozwiązania) takiej wersji, by w przyszłości ulegała już tylko nieznacznym zmianom.
Natomiast w odniesieniu do drugiego tematu
wypracowania w maju 2009 roku pojawiła się tak absolutna innowacja, że nie sposób uwierzyć, by w pierwotnej wersji mogła być przygotowana przez autora
zadania. Wprowadzono bowiem tzw. poziomy (sama
zasada jest podobna do rozwiązań wdrożonych na
maturze z historii, choć w wypadku wos-u utworzo-
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no tylko trzy poziomy, a pierwszy z nich jest najwyżej
punktowany). Skutkiem takiego rozwiązania jest, że
zamiast analizowania i odnotowywania poszczególnych działań podjętych przez piszącego, zadaniem
oceniającego było przydzielenie pracy do jednego
z trzech poziomów, przyjmując za kryterium ogólną
ocenę argumentacji przyjętej przez zdającego w całej wypowiedzi. Krótko mówiąc – temat nr 2 należało
sprawdzać syntetycznie, zamiast, jak dotąd, analitycznie.
W modelu umieszczonym na stronie CKE
pojawiła się informacja, że zadaniem zdającego było
sformułowanie jednej z trzech tez lub wniosków: że
zadaniem oświaty jest zwiększanie różnić między
uczniami, że zadaniem jest zmniejszanie lub też że
obie tezy są niewłaściwe, a prawidłową jest jeszcze
inna (podawano przykład kształcenia uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) oraz że
można było za nią uzyskać 2 punkty. W modelu przekazanym egzaminatorom ta część wyglądała niemal
dokładnie tak samo, różnica polegała jedynie na tym,
iż drugi punkt piszący mogli otrzymać za wykazanie
doniosłości podejmowanego problemu.
Ważną różnicę przynosiła natomiast kolejna
część – w której zdający uczniowie mieli przedstawić argumenty odnoszące się do tematu. Pierwotnie w przygotowywanym modelu wskazywano na
możliwość udzielenia dwóch równorzędnie traktowanych argumentacji: tylko na rzecz przyjętej tezy
(czyli wyłącznie na poparcie wersji że zwiększa lub
tylko że zmniejsza) lub podejmującej się alternatywnej analizy, z uwzględnieniem argumentów i kontrargumentów. Przyglądając się tematowi takie rozwiązanie wydawało się właściwe, ponieważ rozważając
problem uczeń mógł zając się wyłącznie dokonanym
przez siebie wyborem. Tymczasem wzorcowe rozwiązanie, które stało się obowiązującym okazało się inne.
Przyjęto, że by prawidłowo i kompletnie rozwiązać to
zadanie zdający „powinien wykazać rozumienie znaczenia czasownika rozważ”. Autorzy zamieszczonego
w dostarczonym egzaminatorom modelu „Komentarza do kryteriów oceniania drugiego tematu” wyjaśniali: „Zdający powinien przedstawić argumenty za
przyjętą tezą, a także argumenty przeciw przyjętej tezie, w tym argumenty za tezą przeciwną”. Usiłując pomóc zrozumieć ów zapis podawali przykłady, w których wskazywali elementy, które musiała posiadać
praca, by zostać zaliczoną do tego najwyższego poziomu (uzasadnienie własnego postulatu, odwołanie się
do tezy przeciwnej, zbicie argumentów zwolenników
tezy przeciwnej oraz podsumowanie własnych rozważań i podtrzymanie swojej tezy). W sytuacji, w której
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uczeń sformułował tezę i przedstawił argumenty na
jej poparcie i przeciw niej, mógł liczyć już tylko na
zakwalifikowanie do drugiego poziomu. Oznacza to,
że ZRO zdających, którzy przygotowywali się do egzaminu zapoznając się z szeregiem obecnych w wielu pracach porad i sugestii, najczęściej znajdowały
się właśnie w tej kategorii. Żeby zakwalifikować się
do tego poziomu należało bowiem sformułować tezę
(np. że oświata powinna zwiększać różnice między
uczniami), uzasadnić swój wybór podając argumenty za (np. że takie rozwiązanie pozwala na powstawanie elit) i przeciw tezie (np. że lepiej wykształceni
mogą wyjeżdżać z kraju) oraz zbić argumenty przeciw przyjętej tezie (np. część z wykształconych jednak
zostanie). Trzeci z poziomów (najniższy) obejmował
zadania w których piszący zajęli stanowisko (postawili tezę) i przedstawili argumenty wyłącznie na
poparcie tej tezy (nie odwołano się do tezy przeciwnej i nie wysuwa argumentów przeciw swojej tezie).
Trzeba przyznać, że zaprezentowane rozwiązanie
posiada co najmniej dwa poważne mankamenty – po
pierwsze nie należy do najbardziej jasnych i przejrzystych, po drugie zaś (to szczególnie warto podkreślić)
zmienia reguły w trakcie gry (żeby nie powiedzieć, że
po zakończonym meczu). Trudno bowiem pozbyć się
wrażenia, że najbardziej uderza w najsolidniejszych
maturzystów, którzy zadali sobie trud gruntownego
zapoznania się z wymaganiami i dotychczas realizowaną praktyką.
Następna zmiana to sposób przyznawania
punktów. Przy pierwszym temacie sprawa jest prosta.
Kolejne punkty są przydzielane za kolejne czynności
(tak jak we wszystkich dotychczasowych egzaminach). Za sformułowanie dwóch celów – 2 punkty,
za omówienie celów – po 2 punkty, za ocenę stopnia
osiągnięcia każdego z celów – 2 punkty. Podobnie
uporządkowane były kolejne kategorie: za zaproponowanie zmian, za ich uzasadnienie itd. Stosowany
system jest zgodny z podstawowymi założeniami
pomiaru dydaktycznego, umożliwiając obiektywizm
sprawdzania. W wypadku drugiego tematu, wobec
zupełnie innej formuły, kryteria oceniania musiały
wyglądać inaczej. Wprowadzonego rozwiązania nie
sposób jednak uznać za satysfakcjonujące. Autorzy
wprowadzili bowiem wariant, który już w przeszłości
budził różne wątpliwości. Podobnie jak np. w przypadku pisemnego egzaminu z historii do 2004 roku
(tzw. starej matury) punkty przydzielono bowiem
w przedziałach. Oznacza to że za wypowiedź zdającego, którą zakwalifikowano do odpowiedniego poziomu, można było otrzymać różną ilość punktów. I tak,
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odpowiedzi z pierwszego poziomu od 9 do 12 punktów, z drugiego od 5 do 8, w trzeciej zaś 1 do 4. Próżno szukać jasnej wykładni, kiedy jaką ilość punktów
przyznać? Oznacza to w praktyce odejście od podstawowej zalety egzaminu, czyli przejrzystej mierzalności, powoduje bowiem że egzaminator może za tak
samo napisane zadanie przydzielić np. 9 lub 12 punktów, a najpewniej stanie się ofiarą pułapki oceniania
(tzw. błędu tendencji centralnej) i przyzna 10 lub 11.
Jak z zadaniami poradzili sobie zdający?
W przygotowanym raporcie, podsumowującym wyniki egzaminu w 2009 roku wskazano na „typowe”
problemy piszących wypracowanie na pierwszy temat (m.in. pomijanie szerszego kontekstu, trudności
z logicznym łączeniem celów z polskim systemem
oświaty, trudności z zaproponowaniem zmian). Tymczasem informacja o dokonaniach autorów drugiego
z wypracowań zwróciła uwagę na inny element. „Maturzyści, którzy wybrali drugi temat wypracowania,
nie mieli większych problemów ze sformułowaniem
tezy i przedstawianiem argumentów na jej poparcie.
Najczęściej jednak w całej pracy udowadniali jedną tezę, nie brali pod uwagę możliwości rozważania
obydwu ani formułowania argumentów za tezą przeciwną, formułowania kontrargumentów oraz zbijania
argumentów”. Takie działania nie wynikały przecież
wprost z polecenia, trudno było więc zdającym „formułować kontrargumenty” oraz „zbijać argumenty”.
O tym, że wprowadzona nowość nie była rozwiązaniem jednorazowym świadczy zawartość arkusza z maja 2010 roku. W drugim z ZRO zdający mieli
omówić polską drogę transformacji ustrojowej na tle
wybranych krajów postkomunistycznych, uwzględniając czynniki ułatwiające i utrudniające proces
transformacji w tych krajach. Tym razem nietypowy
był temat nr 1, brzmiący: „20 lat przemian ustrojowych w Polsce. Rozważ, czy Polska i Polacy odnieśli
sukces. W wypracowaniu wykorzystaj dwa materiały
źródłowe, zawarte w II części arkusza egzaminacyjnego”. I tym razem zdający, którzy wybrali ten temat,
mieli duże trudności ze sprostaniem przygotowanych
kryteriów. W przygotowanym modelu zaniechano co
prawda wydzielania poziomów, ale model odpowiedzi
zakładał przyznawanie punktów w sposób nawiązujący do zeszłorocznych rozwiązań. Pierwsze 10 punktów można było więc otrzymać za tzw. strukturę wywodu (oddzielnie za: sformułowanie stanowiska lub
podsumowanie wywodu i argumentację – sformułowanie argumentów, sformułowanie kontrargumentów oraz obalenie kontrargumentów, skomentowanie
ich, lub wyciągnięcie wniosków). Kolejnych 6 punk-

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK

tów polecono przyznać za faktografię (wskazywano
jednak ogólnikowo, że ocenie podlega poprawność
merytoryczna oraz wielość i różnorodność podanej
faktografii). Pozostałe 4 punkty rozdysponowano
między wykorzystanie materiałów źródłowych (2
punkty) oraz kompozycję pracy i poprawność językową (po 1 punkcie). Podobnie jak w roku 2009 uczniowie winni byli (zdaniem twórców modelu odpowiedzi) sporządzić swoje ZRO w sposób odmienny od
dotychczasowego (uwzględniając tzw. strukturę wywodu). W konsekwencji zadanie okazało się dla nich
trudne. Analiza przebiegu matury wskazała na podobne problemy, jak rok wcześniej – zdający nie mieli
problemu ze sformułowaniem stanowiska, większość
uzasadniała je dobierając odpowiednie argumenty,
jednak część zdających tylko je wymieniała bez omówienia. Niektórzy swoją argumentację opierali tylko
na informacjach, pochodzących z materiałów źródłowych zamieszczonych w arkuszu lub wiedzy potocznej. Nie przytaczali żadnych faktów odnoszących się
do zjawisk ustrojowych, społecznych, ekonomicznych
czy kulturowych (nie pojawiło się takie polecenie
wprost w temacie). Najczęstszym brakiem – co było
do przewidzenia – było koncentrowanie się na argumentowaniu tylko własnej tezy i pomijanie (wynikającej z modelu odpowiedzi) konieczności formułowania kontrargumentów, ustosunkowywania się do tezy
przeciwnej i odnoszenia się do podanych kontrargumentów. W związku z tym w swoich wypowiedziach
maturzyści nie rozważali problemu, a ograniczali się
do pokazania stanowiska tylko jednej strony (np. opisywali sukcesy).
Rok 2011 przyniósł kolejną zmianę, trudno
jednak wyrokować o jej trwałości oraz konsekwencji
w realizacji. Obydwa zaproponowane tematy zakładały tym razem dokonanie przez ucznia charakterystyki i oceny wskazanych obszarów (w pierwszym
przypadku trybu wyboru i posiadanych przez Prezydenta RP kompetencji w porównaniu do innych modeli ustrojowych, w drugim zasad demokratycznego
państwa prawnego w kontekście Rzeczypospolitej
Polskiej). Ograniczenie liczby czasowników operacyjnych do dwóch (scharakteryzuj i oceń) również
stwarza uczniom trudność (nie jest już tak „empiryczne” jak np. polecenie „wymień po dwa elementy
za i przeciw tezie”). Niemniej jest i tak korzystniejsze,
od proponowanych wcześniej rozwiązań, opartych
o czasownik „rozważ”.
Podsumowując, przytoczone wątpliwości
i krytyczne uwagi zmuszają do smutnej konstatacji,
że wprowadzone w odniesieniu do wiedzy o spo-
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łeczeństwie zmiany bazują na założeniu, że – jak
w przypadku medycyny – niemal każdy Polak ma
poczucie, że się na niej zna. Wprowadzony chaos
w odniesieniu do ZRO i zwiększone wątpliwości egzaminatorów związane z punktowaniem z pewnością
nie służą podniesieniu jakości ani przygotowań, ani
tym bardziej samego egzaminu. A pojawiające się
wątpliwości, o dokonywaniu poprawek w arkuszach
maturalnych w okresie bezpośrednio poprzedzającym egzamin (w świetle opisywanej procedury wytwarzania, a przede wszystkim standaryzacji arkuszy) muszą budzić zaniepokojenie. Przywoływane już
pismo, zamieszczone na stronie internetowej CKE,
kończy się zdaniem: „W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej trwają prace nad udoskonaleniem stosowanych dotychczas kluczy punktowania odpowiedzi”.
Wypada wyrazić nadzieję, że kierunek tych zmian
nie będzie jednak podobny do przedstawionych w niniejszym tekście rozwiązań. Nie znaczy to jednak, że
zmiany nie są wskazane. Stworzenie zbieżnych modeli oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie jest
od dawna postulowane przez środowisko dydaktyków, należy to jednak uczynić z odpowiednio dużym
wyprzedzeniem i – przede wszystkim – informując
o tym najbardziej zainteresowanych, czyli maturzystów i osoby wspomagające -ich w procesie przygotowania. Z drugiej jednak strony, nie wiadomo, czy
działania takie mają na dzień dzisiejszy większy sens.
Wobec prowadzonych przez Ministerstwo kolejnych
zmian i reform, nie można wykluczyć, że niniejsze
rozważania mogą mieć „historyczny” wymiar, bowiem w najbliższym czasie możliwość zdawania egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie może
stać się przeszłością.
Dr Maciej Fic – pracownik Instytutu Historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego
zainteresowania badawcze obejmują kwestie procesu
nauczania-uczenia się oraz regionalną historię XX
wieku.
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KRYZYS I OdPOWIEdZIALNOść fINANSJERY
E. Karolczuk
Z uwagi na trwający kryzys, rosnące dysproporcje,
marginalizację całych grup społecznych i narodów,
zachwyt neoliberalizmem stopniowo przechodzi do
historii. Wielu skłonnych jest odpowiedzialnością za
kryzys obciążać finansjerę. Czy rzeczywiście to kapitał finansowy, który nie odgrywał decydującej roli, od
lat 80-tych XX wieku dominuje w gospodarce światowej i narzuca rządom wygodne sobie rozwiązania
polityczne?
Główne tendencje
Jedną z głównych tendencji, która charakteryzuje rozwój kapitalizmu po wybuchu kryzysu
w latach 70-tych i rozwoju globalizacji, jest spadkowa tendencja udziału płac w dochodzie narodowym.
Według Michela Hussona1 udział płac w wartości
dodanej przedsiębiorstw spadł w latach 1982-2006
o 6 % – w przypadku państw G-7, natomiast o 8,2%
– w Europie, 12,2 % – w Chinach, i o 17,4 % – w Meksyku. Równolegle ze spadkową tendencją udziału płac
w podziale dochodu narodowego, od połowy lat 90tych utrzymywała się rosnąca krzywa stopy zysku (co
wydaje się jasne i zrozumiałe), zaś stopa akumulacji
(co zakrawa na paradoks i wydaje się niezrozumiałe), nadal utrzymywała się na poziomie niższym niż
przed kryzysem lat 70-tych. Rosnące zyski nie przełożyły się na wzrost inwestycji i wzrost ilości miejsc
pracy. Wśród dochodów wzrosła rola wypłacanych
dywidend.
Spadkowa tendencja udziału płac
Spadkowa tendencja udziału płac w wartości dodanej przedsiębiorstw oznaczała wzrost stopy
wyzysku najemnej siły roboczej, a zatem była bardzo istotnym środkiem zwiększania zysku. Zysk
w gospodarce kapitalistycznej realizowany jest jednak na rynku dopiero po zrealizowania transakcji
kupna-sprzedaży. Ale po celowym obniżeniu płac
roboczych nastąpiła rzecz niezamierzona, mianowicie wytworzone po niższych kosztach towary napotykały barierę popytu – nie mogły być sprzedane na
rynku wewnętrznym i zaplanowane zyski nie mogły
1

Michel Husson, Kapitalizm bez znieczulenia, Warszawa 2011.
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być zrealizowane. Stąd zrodziła się konieczność poszukiwań zbytu na rynkach międzynarodowych. Jednakże wcześniej czy później również tam pojawiała
się bariera popytu, gdyż kapitał w innych krajach stosował podobne metody zwiększania stopy zysku. Wysoki wzrost gospodarczy nie nadchodził więc, a jeśli
w ogóle się pojawiał, nie był taki, jak oczekiwano –
neoliberalizm oferował niewielki wzrost lub stagnację. To, co miało być środkiem walki z kryzysem lat
70-tych z czasem okazało się środkiem do wywoływania, pogłębiania i czynienia chronicznym kolejnego kryzysu. „Powściąganie” płac jako metoda przywracania konkurencyjności produktom okazała się
nieskuteczną. Wobec powszechności stosowania tej
metody nie zmieniła ona w niczym konkurencyjności przedsiębiorstw, zyskali jedynie ci, którzy maksymalnie i bardziej niż inni obniżyli płace lub pobudzili
wydajność pracy. W skali Unii Europejskiej to, co jeden kraj zyskiwał w postaci zwiększonych udziałów
w rynku, inny tracił. „Powściągliwość” płacowa nie
przywracała więc konkurencyjności, a głównie rentowność przedsiębiorstwa. Jeśli zaś zysków nie przeznaczano na inwestycje, musiano je przeznaczyć na
coś innego.
Zysk osiągnięty dzięki blokadzie płac musiał ulec redystrybucji na korzyść innych warstw społecznych,
aby chociaż w jakimś stopniu ożywić popyt i zwiększyć możliwości realizacji zysków. Jednak ograniczeniom konsumpcyjnym nie był w stanie zaradzić
zastosowany wzrost płac i dochodów około 20 %
zamożnej części społeczeństwa, co też pokazuje jaka
była rzeczywista skala wcześniejszych ograniczeń
płacowych najemnej siły roboczej. Polityka obniżania
podatków miała to do siebie, że z reguły stymulowała
konsumpcję warstw zamożnych ekonomicznie, które są nieliczne, a obniżenie stóp procentowych w celu
stymulacji popytu wewnętrznego, zwiększało zadłużenie większości gospodarstw domowych, których
dochody realne są niskie lub nawet spadają. Neoliberałowie osiągnęli swoje „sukcesy” za cenę góry długów w skali światowej, pod wpływem których system
bankowy z systemem wymyślnych produktów finansowych zaczął się rozpadać w kolejnych krajach. Dług
przeszedł z sektora prywatnego do publicznego i za
przywileje warstw zamożnych ekonomicznie muszą
teraz zapłacić przeciętni obywatele ograniczeniami
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wcześniej zdobytych uprawnień socjalnych i późniejszym przechodzeniem na emeryturę.
Spadkowa tendencja udziału płac prowadziła
do wzrostu dysproporcji i sprzeczności społecznych.
Aby zapobiec przekształceniom ich w otwarte konflikty społeczne, władze państwowe musiały dokonywać interwencji, a wobec ulg podatkowych dla grup
zamożnych ekonomicznie, dochodziło do powszechnego wzrostu długu publicznego. Głównie Stany
Zjednoczone (z uwagi na swoją rolę w gospodarce
światowej, rolę dolara w rozliczeniach finansowych
świata i potęgę militarną), przez długie lata mogły
zapewnić sobie pokrywanie deficytu przez państwa
„wschodzące”, głównie zaś przez Chiny, które wykupiły za ponad 1 bilion 100 miliardów dolarów amerykańskich papierów dłużnych i stały się głównym
wierzycielem USA, a teraz obawiają się spadku kursu dolara i są głównym jego strażnikiem, gdyż każdy
jego spadek chociaż o 1 %, oznacza dla nich stratę ponad 10 miliardów dolarów. Jeśli Stany Zjednoczone,
wzorem poprzednich lat będą próbowały prowadzić
korzystną tylko dla siebie politykę dewaluacji i rewaluacji dolara, może to prowadzić do poważnych konfliktów z Chinami, których sukces gospodarczy stał
się zakładnikiem kuru dolara.
O tym, jak gwałtowne były poszukiwania
możliwości realizacji zysków na rynkach międzynarodowych, świadczy niepohamowany wzrost udziału
eksportu w dochodzie narodowym, przyśpieszenie
eksportu kapitału i tzw. inwestycji bezpośrednich,
szybka koncentracja i centralizacja kapitału, rozwój
ponadnarodowych korporacji, banków i międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach procesu,
który dzisiaj większość ekonomistów nazywa globalizacją. Według ocen B. Minca udział światowego
eksportu w światowym produkcie brutto zwiększył
się w latach 1950-1996 z 7% do 15%. A wywóz kapitału wzrósł z 44 mld dolarów w 1990 r. do 224 mld
dolarów w 1996 r., a w całym siedmioleciu napływ
kapitałów osiągnął sumę 938 mld dolarów, w tym ok.
połowy stanowiły tzw. inwestycje bezpośrednie (budowa zakładów przemysłowych i innych obiektów
w krajach importujących kapitał).2
Finansjeryzacja gospodarki
Szczególnie po roku 1980 przyśpieszeniu
uległa finansjeryzacja gospodarki. Punkt ciężkości
2 Bronisław Minc, Ekonomia na rozdrożu: o symptomach
kryzysu gospodarki i teorii ekonomii, Warszawa 1998, s. 134
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gospodarki przesunął się z produkcji do sfery finansów. Coraz większa masa zysków była dzielona wśród
rentierów, których głównym zadaniem stało się napędzanie konsumpcji społecznej. Współczesny kapitalizm nie mógł się obyć bez kredytu, zarówno jeśli
idzie o funkcjonowanie przedsiębiorstw (ich inwestycje, zakupy i sprzedaż), jak i gospodarstwa domowe, które aby zachować dotychczasowy poziom życia
i móc dokonywać niezbędnych zakupów (mieszkania
i samochody), musiały zaciągać wysokooprocentowane kredyty konsumpcyjne. Gospodarstwa domowe
osiągnęły bowiem rekordowo niskie oszczędności
i wysokie zadłużenie. Finansjera posłużyła za środek
nacisku na pracowników najemnych w celu obniżki
płac. Podniesienie stóp procentowych ułatwiło wymuszenie zgody na restrukturyzację aparatu produkcyjnego, a jednocześnie zmuszało przedsiębiorstwa
do rekompensowania podwyżki stóp procentowych
kosztem pracowników najemnych. Finansjeryzacja
gospodarki, ze względy na zniżkową stopę udziału
płac w dochodzie narodowym, umożliwiła czasowe
przełamanie groźby niedoborów rynków.
Finansjeryzacja gospodarki oznaczała spadek
wpływów środków do budżetu państwa i wymuszała na poszczególnych państwach politykę oszczędności budżetowych. Pod pretekstem walki z inflacją,
odłączono płace od wzrostu wydajności pracy, tzn.
przestały one wzrastać wraz ze wzrostem wydajności. Przedsiębiorstwom przywrócono rentowność, ale
zostały one obciążone procentami, w związku z tym
zaczęto koncentrować się na ich oddłużeniu, po czym
rosnące zyski zaczęto, wobec prywatyzacji przedsiębiorstw i ich przekształcania w spółki akcyjne, przeznaczać na dywidendy dla akcjonariuszy.
W parze z powszechnym spadkiem udziału
płac w dochodzie narodowym, wystąpił wzrost wartości dodanej przeznaczanej akcjonariuszom. Menadżerowie stali się wówczas zainteresowani nie tyle
wzrostem rzeczywistej wartości spółki i rozmiarami
jej fizycznej produkcji, co wielkością wypłacanych
dywidend i wartością giełdową spółek, zwłaszcza,
że często byli udziałowcami tych spółek. Giełdowa
wartość spółek była jednak w dużym stopniu wirtualna, ponieważ przez wiele lat giełdowa wartość akcji spółek rosła bez związku ze wzrostem produkcji.
Za sprawą interesów finansjery i jej klientów, kurs
akcji zerwał wszelką więź z rzeczywistą rentownością przedsiębiorstw. Kapitał finansowy nie tworzył
wartości, ale brał istotny udział w sposobie podziału zysków. Udało mu się nawet wciągnąć do tej gry
fundusze emerytalne. Kapitalizacja ich pozwoliła im
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początkowo osiągnąć stopę wydajności finansowej
wyższą niż stopa wzrostu PKB, ale kryzys finansowy
natychmiast zmniejszył ich zasoby i przyczynił się
w istotny sposób do wzrostu długu publicznego, gdyż
nie były one w stanie na bieżąco wypłacać świadczeń
emerytalno-rentowych.
Powstaniu globalnej sieci gospodarczej
i przełamaniu ograniczeń geograficznych sprzyjała rewolucja naukowo-techniczna i informatyczna,
kiedy dzięki Internetowi stała się możliwa nieograniczona wymiana informacji poza kontrolą państwa.
Podmioty gospodarcze otrzymały możliwość błyskawicznego uzyskiwania i przekazywania informacji
gospodarczych, rewolucjonizując zarządzanie. Odtąd
nastąpiła separacja sektora finansowego od handlowego i produkcyjnego, a koszty transakcji handlowych zredukowano do 0,01 % jego ekwiwalentu z lat
70-tych XX w. Transakcje mogły być realizowane
przez 24 godziny na dobę. Jak pisał Henryk Chołaj
„Współczesny rynek finansowy przypomina odwróconą piramidę. Jej zwężona podstawa to finanse obsługujące sektor realny, albo strumienie towarów,
jego udział stanowi nie więcej niż 10-12% ogólnego
obrotu zasobów finansowych świata. Cały pozostały
kapitał pieniężny nie ma materialnego substratu”.3
„Tylko 10 % codziennych transakcji finansowych na
świecie, których wartość przewyższa bilion dolarów,
ma na celu finansowanie inwestycji, czy innych działań zmierzających do rozwoju przemysłu i handlu.
Natomiast 90% tych operacji to operacje czysto spekulacyjne”.4
Między wskaźnikami finansowymi i rzeczywistymi muszą występować jednak określone powiązania, zwłaszcza w długim okresie czasu, które
co jakiś czas zmuszają do zmniejszenia rozbieżności
między nimi. Zdaniem Hussona wszystko zależy od
tego, co gracze giełdowi robią z aktywami finansowymi. Dopóki reinwestują je całkowicie, wszystko zdaje
się świadczyć o boomie finansowym i gospodarczym,
luka pomiędzy sferą finansową rośnie bez związku
ze sferą realną. Ale kiedy wielu graczy giełdowych
próbuje skorzystać z wirtualnego bogactwa i chce zamienić papiery wartościowe na realne towary i usłu3 Henryk Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji.
Wprowadzenie, Warszawa 2003, s. 269.
4 Henryk Chołaj, Ekonomia polityczna globalizacji, jw., s.
270-271. „W 1971 roku 90 % transakcji finansowych dotyczyło
gospodarki naturalnej, a 10 % miało charakter spekulacyjny.
Obecnie już około 97% transakcji ma spekulacyjny charakter”.
Krzysztof Lachowski, Sprzężenie zwrotne procesów globalnych,
Transformacje 1-4 (47-50) 2006, s. 343.
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gi, zaczynają się problemy. Wywindowany kurs akcji
i obligacji nie może w bezpośredni sposób przełożyć
się na ceny realnych towarów i usług. Działa wówczas
prawo wartości i prawo podaży i popytu – musi nastąpić dewaloryzacja dochodów finansowych. Jeśli
jednak dochodzi do takiej dewaloryzacji, odbija się
to na wycenie majątku, a notowania papierów wartościowych spadają, aby dostosować się do rzeczywistego dochodu, który przynoszą.
Proceder bezkarnego zamieniania dochodów
finansowych na realne towary może trwać dopóki
wzrost kursu papierów wartościowych „rekompensowany” jest przez względny spadek płac pracowników
najemnych, i dopóki gracze giełdowi nie chcą w skali
masowej skorzystać ze swych wirtualnych zysków.
Ponieważ kapitał od lat 80-tych stwarza akcjonariuszom możliwości nieomal natychmiastowego wycofywania wkładów, w większym stopniu odpływa on
z miejsc, gdzie są wysokie płace, do miejsc, gdzie są
niskie, z miejsc o niskiej rentowności, do miejsc wysokiej rentowności, co zmusza pracowników najemnych, zagrożonych relokacją macierzystych zakładów, do konkurencji w skali światowej.
Spekulacje kapitału finansowego nie są zjawiskiem nowym w historii gospodarczej. James Tobin,
amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku
Szwecji im. Alfreda Nobla z 1981 r., gdy o globalizacji jeszcze powszechnie nie dyskutowano, w 1971 r.
zaproponował wprowadzenie specjalnego podatku na
poziomie 0,1% od wszystkich spekulacyjnych operacji finansowych na giełdzie. Gdyby wówczas taki podatek wprowadzono, przyniósłby on 100 miliardów
dochodów rocznie, które miały być przeznaczone
na niwelowanie nierówności społecznych. „Podatek
Tobina” nie został do tej pory wprowadzony. Wprowadzenie tego podatku mogłoby położyć kres napływowi pieniędzy z Europy, Japonii i krajów Południa
na pokrywanie wielomiliardowego deficytu i zbrojeń
USA i zwolniłoby je z roli światowego żandarma. Ponadto, stałby się on niczym kula u nogi, pewną barierą przed niezwiązanym z produkcją wzrostem kursu
papierów wartościowych. Kapitałowi finansowemu
to jednak nie odpowiada – jest on zainteresowany
ciągłym wzrostem kursu papierów wartościowych
w warunkach stabilności waluty i bardzo niskiej inflacji.
Odpowiedzialność finansjery
Przypisywanie sprawczej roli kapitałowi finansowemu w procesie globalizacji jest pewnym
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uproszczeniem. Taki pogląd sugeruje, że kapitał finansowy zdominował kapitał niefinansowy i narzucił mu swoją optykę widzenia i interesy. Al Campbell5
stawia pomijane przez innych pytania: jak to się stało,
że kapitał finansowy, który w USA stanowił przed nastaniem neoliberalizmu 15% wszelkiego kapitału, a za
czasów neoliberalizmu wzrósł do 25 % i narzuca swą
wolę i program, dlaczego kapitalizm wszedł na drogę
neoliberalizmu?
W dominującym nurcie dyskusji przecenia
się sprzeczności pomiędzy kapitałem finansowym
i niefinansowym. Często nie dostrzega się pełnej
wspólnoty interesów i współdziałania obu tych grup
kapitału. Ogólnie rzecz biorąc, na początku lat 70. XX
w. kapitalizm przeżywał kryzys strukturalny – ówczesna polityka i instytucje finansowe nie gwarantowały właściwego procesu akumulacji kapitalistycznej. Dlatego to maksymalizacja zysku była i pozostaje
główną siłą napędową procesu globalizacji i finansjeryzacji, bez względu na szerokość geograficzną i sferę
aktywności gospodarczej.
Powstała luka pomiędzy płacami a konsumpcją mogła być korygowana na kilka sposobów. Z jednej strony wzrosła konsumpcja rentierów, a z drugiej
była ona wspierana przez coraz większą część dochodów wąskiej elity pracowników najemnych, przybierających postać wynagrodzeń finansowych. Były
one tak wysokie, że nie stanowiły już płacy roboczej,
lecz formę udziału w zyskach – tych ludzi stać było
na dobra luksusowe i coroczne wyjazdy zagraniczne.
Czerpali także dodatkowe dochody ze środków przeznaczonych na obsługę rosnącego długu publicznego.
W ramach wsparcia konsumpcji, to właśnie finansjera, po tym jak gospodarstwa domowe zwiększyły
początkowo swoją konsumpcję wyzbywając się swych
oszczędności, zezwoliła później na wzrost ich zadłużenia, wiedząc, że duża ich część jest niewypłacalna,
wprowadzając w tym celu tzw. kredyty subprime.6
5 Al Campbell, Narodziny neoliberalizmu w Stanach
Zjednoczonych: reorganizacja kapitalizmu, [w:] Neoliberalizm
przed trybunałem pod redakcją Alfredo Saad-Filho i Deborah
Johnston, Warszawa 2009, s. 295-313.
6 Rodzaj kredytu bankowego, którego oprocentowanie jest
wyższe niż przy standardowym kredycie. Udzielany jest temu
kredytobiorcy, który w przeszłości miał kłopoty z terminową
spłatą kredytu lub nie posiadał udokumentowanej zdolności
kredytowej. Kredyty subprime cechują się dużym stopniem
ryzyka zarówno dla banku jak i dla kredytobiorcy. Do grona
produktów subprime mogą być zaliczane np. kredyty hipoteczne
czy specjalne karty kredytowe. Kredyty subprime w dużej
mierze przyczyniły się do wybuchu ogólnoświatowego kryzysu
finansowego w roku 2008, gdyż największe banki szczególnie
w Stanach Zjednoczonych przyznawały te pożyczki praktycznie
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Mówienie o kapitale finansowym jako głównym sprawcy obecnego kryzysu, jest nieporozumieniem. Kryzys ma nie tylko finansowy charakter.
W rzeczywistości kapitał finansowy zapewnił tylko
środki dla kapitału przemysłowego na funkcjonowanie w warunkach narastającego i przedłużającego się
kryzysu, odwlekł jego wybuch w czasie i uczynił go
wieloetapowym i chronicznym.
Przeciwnicy globalizacji wyrażają pogląd jakoby w okresie kompromisu keynesowskiego, istniał
rodzaj zwieszenia broni pomiędzy pracą i kapitałem
przemysłowym, gdyż kapitał uświadomił sobie swój
„problem realizacji”, wynikający z niedostatecznego
popytu i świadomie podnosił płace, aby przezwyciężać problemy ze zbytem towarów. Ten kompromis miał zostać zerwany dopiero przez neoliberałów
w okresie globalizacji, kiedy do głosu doszedł kapitał finansowy. Tymczasem nawet jeśli już ekipa Trumana obawiała się zmniejszenia popytu w związku
z zmniejszeniem wydatków rządowych po zakończeniu wojny, i Truman wystąpił w przemówieniu radiowym 30 października 1945 r. z wezwaniem o podwyżki płac, to jednak w latach 1945-1946 doszło do
fali strajków, a już w 1947 r. Kongres uchwalił najsilniejszą ustawę antypracowniczą w XX wieku, ustawę
Tafta-Hartleya (obalając przy tym, co ciekawe, weto
Trumana) – co świadczy, że większość przedstawicieli
dominującego kapitału przemysłowego nie podzielała
jego poglądów i nie doszło do żadnego kompromisu
i zawieszenia broni między kapitałem a pracą. Ustawa
ta m.in. wprowadzała kontrolę nad finansami związków zawodowych, zabraniała im udziału w kampaniach politycznych, wymagała od przywódców
związkowych deklaracji, iż nie są członkami Partii
Komunistycznej, ani jej nie wspierają. Ponadto, Federalny Prokurator Generalny miał prawo zawiesić na
80 dni każdy planowany lub rozpoczęty strajk, jeśli
„zagrażał zdrowiu i bezpieczeństwu publicznemu”.
Ustawa ta była przyjęta w początkowej fazie zimnej
wojny, gdy w USA zapanowały silne nastroje antykomunistyczne i antyradzieckie. Partia Republikańska
i prawicowe frakcja Partii Demokratycznej odrzuciły
wówczas tzw. pro-związkowe prawodawstwo administracji Roosevelta.
Kapitał, wobec zapotrzebowania na amerykańskie towary po zakończeniu 2. wojny światowej,
potrzebował stabilizacji produkcji. Dlatego w latach
40. i 50. między pracodawcami i pracownikami zawierano umowy wieloletnie i kapitał walczył o ich
każdemu, bez względu na jakiekolwiek kryteria.
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wydłużenie. Gdy w 1957 r. nadeszło oczekiwane spowolnienie w gospodarce i strajki stały się mniej kosztowne, kapitał przemysłowy wykorzystał ten moment,
aby nasilić konfrontację ze związkami zawodowymi
w sprawach płac, mechanizacji oraz intensyfikacji
pracy (posługując się eufemizmami typu: „wydajność
pracy”, „spożytkowanie kadr”, „warunki pracy”).
Kiedy zaś w latach 60. była dobra koniunktura, nie
od razu podzielono się zyskami z pracownikami, lecz
dopiero po kolejnej fali strajków. W całym okresie
powojennym kapitał przemysłowy walczył przeciwko ilościowemu i przestrzennemu rozszerzaniu się
związków zawodowych. Wskaźnik uzwiązkowienia
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pracujących spadł z 35 % w 1945 r. do 23 % w r. 1980.
Nigdy więc w okresie keynesowskiego kompromisu
nie było pokoju pomiędzy kapitałem i pracą, a kapitał
finansowy nie może być przedstawiany jako jedyny
winowajca. Globalizacja i słaba pozycja związków zawodowych pozwalają kapitałowi w coraz większym
stopniu odchodzić od stałych umów o pracę, co i tak
nie likwiduje możliwości wybuchu kolejnego kryzysu.
dr Edward Karolczuk – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, konsultant RODN i IP „WOM”
w Rybniku.
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KONSTANTY WOLNY (1877-1940) – ZARYS BIOgRAfII POLITYCZNEJ
Z. Hojka
Konstanty Wolny urodził się 5 kwietnia 1877 roku
w Bujakowie koło Mikołowa. Miejscowość ta pomimo
istniejących w pobliżu kopalń nadal miała charakter
wiejski. Jego ojciec Wawrzyniec był kowalem, matka
Ludwina Róża z Jarczyków zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu.1 Pomimo, że rodzina Wolnych była uboga, cieszyła się szacunkiem
społeczności wiejskiej. Katolicka rodzina Wolnych
kultywowała śląską tradycję, przyznając się jednocześnie do polskości. W wieku trzech lat zmarła na tyfus
matka Konstantego. Po jej śmierci opieka nad osieroconymi dziećmi przeszła w ręce krewnych, gdyż ojciec przeniósł się do Zawodzia koło Katowic i podjął
pracę w Hucie „Baildon”. Po ukończeniu 6 lat opiekę
nad Kostkiem przejęła akuszerka Eleonora Mucha.2
Dzieciństwo i wczesna młodość Kostka przypadała na okres wzmożonej polityki germanizacyjnej, której głównym realizatorem stała się niemiecka
szkoła. W 1884 roku rozpoczął naukę w szkole ludowej w Bujakowie. Jego nauczycielem był Karol Wycisk. W wieku 11 lat przeniósł się do Zawodzia, gdzie
opiekę nad nim przejął kuzyn ojca Walenty Wolny.
Kostek był zdolnym uczniem, co skłoniło jego niezamożnego ojca do inwestowania w wykształcenie syna.
Chciał żeby został księdzem. Kontynuował naukę
w szkole ludowej w Zawodziu, a od roku 1892 w katowickim gimnazjum.3 Dla młodego Kostka było to
równoznaczne ze zetknięciem się z życiem miejskim.
W szkole przyswoił sobie biegle język niemiecki. Pomimo nacisku germanizacyjnego nastąpiło w nim
ugruntowanie polskości. W czasie edukacji gimnazjalnej zaprzyjaźnił się z Wojciechem Korfantym,
który niewątpliwie przyczynił się do uformowania
jego przekonań politycznych. Wspólnie założyli kółko gimnazjalistów polskich. Należało do niego siedmiu uczniów. Stawiało sobie jako główne zadanie
1 A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu Śląskiego. Życie
i dzieło Konstantego Wolnego (1877-1940), Katowice 2004, s.11.
Ludmiła Róża wolny wcześniej poślubiła Jakuba Orła z którym
miała dwójkę dzieci, z których pierwsze zmarło w okresie
niemowlęcym. Przeżył młodszy Franciszek. W 1873 roku
owdowiała, a rok później wyszła za Wawrzyńca Wolnego.
2

Tamże…, s. 11-12.

3 J. Murzyn, Konstanty Wolny 1877-1940. Marszałek Sejmu
Śląskiego, Katowice 1984, s. 4; J. Lipońska-Sajdak, Konstanty
Wolny marszałek Sejmu Śląskiego, Katowice 1998, s. 6.

podtrzymanie polskości wśród uczniów katowickiego
gimnazjum. Chciano to osiągnąć poprzez poznawanie polskiej literatury i historii Polski. Kółko zaprzestało działalności w 1895 roku, po relegowaniu z gimnazjum Korfantego.4
W roku 1898 Konstanty Wolny ukończył
gimnazjum i złożył egzamin dojrzałości. Następnie
podjął studia medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Wybór kierunku podyktowany został względami praktycznymi, dawał szansę na dostanie życie
w przyszłości. Medycyna jednak dość szybko znudziła się Konstantemu, który po roku przeniósł się na
prawo. We Wrocławiu związał się z Towarzystwem
Akademików Górnoślązaków, które podobnie jak
kółko w gimnazjum katowickim nastawione było
na podtrzymywanie polskości i niedopuszczenie do
wynarodowienia studentów Ślązaków. Wolny został
aktywnym członkiem organizacji. Pełnił funkcję
skarbnika. W 1898 roku uczestniczył w odsłonięciu
pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. Kiedy
rok później Towarzystwo zostało rozwiązane przez
władze niemieckie, Wolny kontynuował działalność w Kole Braterskim Związku Młodzieży Polskiej
„Zet”. Organizacja ta prowadziła działalność kulturalną i polityczną. Nastawiona była na samokształcenie jej członków. Wolny organizował między innymi
wycieczki do Krakowa i innych polskich miast, które
miały przypominać o chlubnej przeszłości państwa
polskiego. Obok działalności politycznej, skupił się
na studiach, pragnął w przyszłości zostać adwokatem.
Poszarzał znajomość języków obcych. Obok polskiego i niemieckiego biegle posługiwał się francuskim
i łaciną. Podczas studiów mieszkał na stancji u Anieli Sworowskiej, z której córką Wandą połączyła go
przyjaźń, która później przekształciła się w uczucie.5
Po zakończeniu studiów 18 grudnia 1901
roku złożył egzamin referendariuszowski. W sierpniu roku 1902 rozpoczął pracę jako referendariusz
i asesor przy sądach w Trzebnicy, Świdnicy, Zgorzelcu i Wrocławiu.6 Cały czas przygotowywał się do
4 J. Murzyn, Konstanty Wolny…, s. 4; A. Lysko, K. Wolny,
Marszałek Sejmu…, s. 18-19.
5 B. Cimała, Konstanty Wolny, [w:] Tobie Polsko, OpoleKatowice 1981; A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 18-19.
6

J. Murzyn, Konstanty Wolny..., s. 5.
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egzaminu państwowego, który złożył 14 maja 1907
roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Berlinie.
Po zakończeniu aplikantury w czerwcu tego roku,
przeniósł się do Gliwic, gdzie 8 lipca rozpoczął pracę. Obok spraw typowych występował jako obrońca
w sprawach politycznych. Podejmował się obrony polskiej ludności przed władzami niemieckimi. Bronił
skutecznie między innymi wraz z Stanisławem Kobylińskim, Marianem Różańskim i Włodzimierzem
Krzyżankiewiczem, członków Towarzystwa Katolickich Mężów i Młodzieńców z Zabrza i Rudy. W roku
1911 podjął się obrony prawnej relegowanych, (za
przynależność do tajnej organizacji), polskich gimnazjalistów. W tym samym czasie postanowił założyć
rodzinę. 24 czerwca 1911 roku poślubił we Wrocławiu
swą sympatię z czasów studenckich Wandę Sworowską. Rodzina Konstantego stopniowo się powiększała.
Kolejno przyszli na świat: Zbigniew, Marian, Irena,
Halina, Witold.7
Oprócz pracy zawodowej Wolny zaangażował się w działalność polityczna i społeczną. Efektem wcześniejszej przynależności do ZMP „Zet” było
początkowo związanie się z narodową demokracją.
W maju 1909 roku współorganizował Polskie Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe, do którego Rady
Głównej wszedł jako jeden z trzech przedstawicieli
Śląska, obok Wojciecha Korfantego i Cyryla Ratajskiego. W grudniu 1909 roku, na wiecu w Stawiskach
koło Rybnika, uczestniczył w powołaniu Polskiego
Towarzystwa Demokratycznego. W jego władzach
obok Wolnego znaleźli się Bronisław Hager i Józef
Rostek. Jego związki z endecją okazały się stosunkowo słabe. Już w listopadzie 1910 roku wraz z Korfantym wycofał się z działalności Towarzystwa, co było
skutkiem między innymi braku zrozumienia przez
endecję specyfiki śląskiej. Na początku roku 1911
wszedł w skład władz powołanego Stronnictwo Polskiego. Łączyło ono w sobie elementy nurtów katolickiego i endeckiego. Za cel stawiało ochronę polskości
przed germanizacją na Śląsku. W 1920 roku został
jednym z liderów Chrześcijańskiego Zjednoczenia
Ludowego.8
Ponadto związał się z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” , którego koło zorganizował
w Gliwicach. W latach 1907-1909 pełnił w nim funkcje prezesa. Doradzał w sprawach prawnych Bankowi
Ludowemu. W 1913 roku był prezesem okręgu gli-

wicko-zabrskiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych.
W latach 1909-1915 był radnym miejski w Gliwicach.
W 1911 roku wszedł w skład Polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska. Współorganizował akcje wyborcze polskich kandydatów do Reichstagu i Landtagu.
Pełnił funkcje sekretarza Komitetu Wyborczego
w powiatach gliwicko-zabrskim i lublinieckim. Często uczestniczył w wiecach wyborczych jako mówca.
Jego przemówienia charakteryzowały się rzeczowością. W 1917 roku wszedł w skład Komitetu Obchodów 100 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.9
Po wybuchu I wojny światowej władze niemieckie aresztowały prewencyjnie część polskich
przywódców na Górnym Śląsku, miedzy innymi
4 sierpnia 1914 roku uwięziono Wolnego, którego
przetrzymywano w Nysie do 14 sierpnia. Po powrocie pracował jako adwokat w Gliwicach. W drugiej
połowie roku 1917 został niespodziewanie powołany
do armii niemieckiej. Służył w stopniu szeregowego
w lazarecie dla koni w Janowie Podlaskim a następnie
jako tłumacz w sztabie. Jednocześnie bezinteresownie
służył pomocą prawną miejscowej ludności. Po zakończeniu wojny powrócił w listopadzie 1918 roku na
Śląsk. Osiedlił się w Bytomiu, gdzie zaangażował się
w działalność polskiej Rady Ludowej. Po powstaniu
w grudniu tegoż Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej dla Górnego Śląska został zastępcą przewodniczącego Kazimierza Czapli. Podkomisariat skupił
się na koordynacji działań polskich terenowych rad
ludowych. Organizował życie kulturalne i społeczne.
Po jego delegalizacji w maju 1919 roku Wolny wraz
z innymi działaczami udał się do Sosnowca, skąd starano się koordynować działalność polskich organizacji na Górnym Śląsku. Został również przedstawicielem rządu polskiego do spraw opieki nad uchodźcami
polskimi z Górnego Śląska. Wizytował miedzy innymi obóz uchodźców w Strumieniu oraz 1 Pułk
Bytomski w Wieluniu. Po wybuchu I powstania śląskiego w sierpniu 1919 roku wszedł w skład Komisariatu Rad Ludowych Śląskich z siedzibą w Sosnowcu.
Wolny kierował w Komisariacie sekcjami: polityczną,
prasową, sanitarną, oświatową i kasową. Komisariat koordynował pomoc finansową dla uchodźców
po pierwszym powstaniu śląskim oraz rekrutował
i przygotowywał pracowników i działaczy dla polskiej akcji plebiscytowej. Został również członkiem
Komitetu Niesienia Pomocy Ślązakom.10

7

9 A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 25; J. LipońskaSajdak, Konstanty Wolny…, s.6.

A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 22,25.

8 J. Murzyn, Konstanty Wolny…, s. 5-6; A. Lysko, K. Wolny,
Marszałek Sejmu…, s. 25.
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W październiku tegoż roku Wolny powrócił do Bytomia, gdzie wszedł w skład utworzonego
Generalnego Komisariatu Plebiscytowego, a w lutym
1920 z ramienia Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego do Polskiego Komisariatu Plebiscytowego.
Został pierwszym zastępcą komisarza Wojciecha
Korfantego. W PKPleb zajmował się zawieraniem
umów, zakupem nieruchomości, obroną prawną Polaków. Wraz z Korfantym i dr Górskim redagował
tzw. białą księgę zawierającą dane dotyczące: zbrojeń, produkcji broni oraz niemieckich organizacji na
terenie plebiscytowym. Wydatnie przyczynił się do
nadania kształtu prawno-ustrojowego województwa
śląskiego. Kierował pracami Komisji Samorządowej
PKPleb., która opracowała projekt statutu organicznego śląskiego. Po uchwaleniu 15 lipca 1920 roku
ustawy konstytucyjnej określającej podstawy i zasady
autonomii województwa śląskiego napisał objaśnienia do jej poszczególnych artykułów.11
Po wybuchu III powstania śląskiego i rezygnacji Korfantego ze stanowiska polskiego komisarza plebiscytowego rząd polski mianował 8 maja 1921
roku Wolnego kierownikiem PKPleb. Ten jednak nie
przyjął powierzonego mu stanowiska, stanął natomiast na czele Komisariatu Likwidacyjnego.12 Jesienią
tegoż roku wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej
dla Górnego Śląska. Działał w Komisjach Legislacyjnej i Szkolnej. Uczestniczył w przygotowaniach do
przejęcia przez Polskę przydzielonej jej części górnośląskiego obszaru plebiscytowego. Jako radca prawny
brał udział w negocjacjach a następnie w podpisaniu
polsko-niemieckiej konwencji w Genewie 15 maja
1922 roku.13
W momencie powstania autonomicznego
województwa śląskiego 17 czerwca Wolny został mianowany członkiem Tymczasowej Rady Wojewódzkiej.
Po przeprowadzeniu się wraz z rodziną w czerwcu do
Katowic otworzył wraz Janem Mildnerem i Bolesławem Mroczkowskim kancelarię adwokacką. Jednocześnie został mianowany notariuszem obwodowym
Sądu Okręgowego w Katowicach. W wyborach do
I Sejmu Śląskiego startował z listy Chrześcijańskiego

Zjednoczenia Ludowego w Katowicach. 13 października 1922 został wybrany marszałkiem tegoż Sejmu.14
Jako przewodniczący wykazywał się umiarem, potrafił współpracować z posłami różnych opcji politycznych i narodowych. Obce mu było zacietrzewienie
polityczne, dążył do kompromisu. Był człowiekiem
tolerancyjnym w stosunku do przekonań innych.15
Kładł szczególny nacisk na przestrzeganie aspektów
moralnych i prawnych przez posłów. Jako marszałek stał na straży prawa, co dobitnie się uwidoczniło
w czasie głosowania nad wnioskiem klubu niemieckiego w sprawie zwłoki z uruchamianiem szkół dla
mniejszości niemieckiej, kiedy to został on uchwalony wskutek bojkotu posiedzenia przez posłów chadecji i NPR. Następnego dnia posłowie doprowadzili do
uchylenia wniosku na podstawie wyimaginowanych
uchybień regulaminowych. W tej sytuacji Wolny
zrezygnował z funkcji marszałka, gdyż cała sprawa
obniżyła jego autorytet jako marszałka. W wyniku
nowego głosowania został ponownie wybrany zdecydowaną większością głosów.16 Jako poseł skupił się
głównie na problemach spółek akcyjnych i rozliczeniach między Skarbem Śląskim a Skarbem Państwa.
Praca zawodowa oraz zaangażowanie polityczne
Wolnego doprowadziło do kryzysu w jego rodzinie.
Żona Wanda nie mogła się pogodzić z faktem małego
udziału męża w życiu rodzinnym. W konsekwencji
odeszła od niego w 1923 roku. Wychowaniem dzieci
i prowadzeniem domu zajęła się wtedy jego teściowa
Aniela Sworowska.17
W czasie zamachu majowego Konstanty Wolny stał na gruncie praworządności, w konsekwencji
czego poparł legalne władze a tym samym był przeciwny objęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego. Sytuacja pogorszyła się po objęciu stanowiska wojewody
śląskiego przez zdecydowanego piłsudczyka Michała
Grażyńskiego, czego skutkiem był pogłębiający się
konflikt pomiędzy nowym wojewodą a Wojciechem
Korfantym. W tej sytuacji Wolny jako marszałek Sejmu Śląskiego nastawił się na utrzymanie prawidłowego działania autonomicznego parlamentu. W lutym
1929 roku Sejm Śląski został rozwiązany. Nastał długi

11 K. Wolny, Autonomia Śląska, Mikołów 1920; A.
Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 31-32; J. LipońskaSajdak, Konstanty Wolny…, s. 25; W. Zieliński, Ludzie i sprawy
hotelu „Lomnitz”, Katowice 1984, s. 25.

14 J. Ciągwa, Konstytucyjne regulacje statusu prawnego posłów
do Sejmu Śląskiego (w latach 1922-1939), [w:] Ustrój i prawo
w przeszłości dalszej i bliższej, Kraków 2001, s. 264-270; H.
Rechowicz, Sejm Śląski 1922-1939, Katowice 1971, s. 324-359.

12 Szerzej: W. Dąbrowski, Trzecie Powstanie Śląskie, Londyn
1973.

15 A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 6-9; J. Murzyn,
Konstanty Wolny.., s. 11-12.

13 E. Długajczyk, Z problemów organizacyjnych Naczelnej
Rady Ludowej na Górnym Śląsku 1921-1922, „Zaranie Śląskie”,
1971, z. 1, s. 158-150.

17 A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 40; J. LipońskaSajdak, Konstanty Wolny.., s.56.

16

J. Murzyn, Konstanty Wolny.., s. 12.
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okres bezsejmowy. Nowe wybory odbyły się dopiero
w maju roku 1930. Wolny startował z listy Chrześcijańskiej Demokracji. Po ukonstytuowaniu się nowego
Sejmu ponownie został wybrany marszałkiem. Żywot
II Sejmu Śląskiego okazał się krótki. Decyzją prezydenta Ignacego Mościckiego został rozwiązany, przed
upływem kadencji, po niespełna czterech miesiącach.
W wyniku kolejnych wyborów Wolny ponownie został posłem, a następnie marszałkiem Sejmu Śląskiego III kadencji. Ciągle pogarszały się relacje między
Sejmem a wojewoda Grażyńskim, który w tym czasie
był zdecydowanym przeciwnikiem autonomii śląskiej, efektem były konflikty ze śląskim parlamentem,
które Wolny starał się łagodzić. W kwestii autonomii
marszałek Wolny był jej zdecydowanym obrońcą. Nie
akceptował autorytarnych rządów sanacji.18 Szczególny sprzeciw budziły w nim: antydemokratyczna
konstytucja kwietniowa i ordynacja wyborcza z 1935
roku. To w dużym stopniu zadecydowało o wycofaniu
się z życia politycznego i nie startowaniu w wyborach
do Sejmu Śląskiego IV kadencji.19 Jako marszałek Sejmu Śląskiego patronował Towarzystwu dla Zgromadzenia i Przeprowadzenia Opieki nad Uchodźcami
Narodowości Polskiej z Państwa Niemieckiego i Czeskiego, Związkowi Harcerstwa Polskiego, Automobilklubowi Śląskiemu oraz Komitetowi Obchodów
Dziesięciolecia pierwszego Powstania Śląskiego. Był
członkiem Kuratorium Instytutu Śląskiego oraz Komitetowi Niesienia Pomocy Bezrobotnym. Z jego inicjatywy powstała Biblioteka Sejmu Śląskiego.20
Pomimo pełnienia obowiązków marszałka
Sejmu Śląskiego nadal prowadził kancelarię adwokacką w Katowicach. Do roku 1929 był sekretarzem
wydziału adwokatury, a następnie jego prezesem.
W 1932 roku po reformie adwokatury, w wyniku której oddzielono od niej notariat, został notariuszem.
Od 1935 roku skupił się głównie na działalności zawodowej.21 Zajął się również działalnością naukową.
Publikował głównie w „Przeglądzie Notarialnym”.
W latach 1935-19939 był prezesem Automobilklubu
Śląskiego.22
Po wybuchu II wojny światowej 2 września
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1939 roku wyjechał z Katowic. Udał się wraz córkami
Haliną i Ireną na wschód, docierając 13 września do
Zaleszczyk. Nie zdecydował się jednak na przekroczenie granicy rumuńskiej, wrócił do okupowanego
przez sowietów Lwowa, gdzie zamieszkał na stancji
u syna Mariana, który był w konwikcie Ojców Jezuitów. Współtworzył Śląski Komitet Uchodźców. Klęska wrześniowa, obawa przed represjami ze strony
Rosjan, upadek Francji oraz trudności materialne
wywołały u niego depresję oraz nasilenie choroby
serca. Zmarł 9 listopada 1940 roku. Przyczyną śmierci był ostra niewydolność mięśnia sercowego. Został pochowany we Lwowie w grobowcu jezuitów na
Cmentarzu Janowskim.23
dr hab. Zbigniew Hojka – pracuje w Zakładzie Nauk
Pomocniczych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, interesuje się historią Polski w okresie
międzywojennym, ze szczególnym uwzględnieniem
dziejów Śląska i historii Kościoła katolickiego.

18 J. Ciągwa, Konstantego Wolnego wizja autonomii Śląska,
[w:] Z dziejów prawa, cz. 3, Katowice 2002, s. 141-160; A. Lysko,
K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 6; A. Drogoń, Autonomia
województwa śląskiego w pracach klubu Chrześcijańskiej
Demokracji w I Sejmie Śląskim, Katowice 2003.
19

A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 54-55.

20

Tamże…, s. 50, 54.

21

J. Murzyn, Konstanty Wolny…, s. 13-14.

22

A. Lysko, K. Wolny, Marszałek Sejmu…, s. 48.
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BRICS – NOWA PERSPEKTYWA dLA śWIATA?
E. Januła
BRICS – to pierwsze litery grupy państw
rozwijających się - Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz
od 2011 roku Republiki Południowej Afryki. Po raz
pierwszy jako BRIC państwa te spotkały się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych podczas Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku w 2006 r. Rok później miało miejsce kolejne
spotkanie, również z okazji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ. Kraje BRICS nie tworzą sojuszu politycznego
(jak np. Unia Europejska) ani formalnego stowarzyszenia handlu. Deklarowane cele krajów zrzeszonych
to: stworzenie nowego systemu walutowego, zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych
instytucjach walutowych i zreformowanie ONZ.
Po rozpadzie ZSRR i Układu Warszawskiego,
uległ też likwidacji dotychczasowy bipolarny układ
sił na arenie światowej. Stany Zjednoczone próbowały ustanowić światowy układ sił w pozycji jednobiegunowej, narzucić światu swego rodzaju Pax
Americana. Stany Zjednoczone uwikłane w wojnę
w Iraku i będące już od dłuższego czasu w nienajlepszej kondycji ekonomicznej (wynikającej w pierwszej
kolejności z rosnącego już w astronomicznym tempie
wewnętrznego zadłużenia) próbowały włączyć inne
państwa do swoich planów. Australia oraz tradycyjni sprzymierzeńcy, tacy jak Francja, Wielka Brytania
czy Niemcy zdawały sobie sprawę z faktu, iż i one
będą musiały wziąć na siebie część obciążeń. Z kolei
jednak państwa wielkie obszarowo i demograficznie,
postawiły twarde „nie”, próbie globalnej dominacji
Stanów Zjednoczonych. Kraje takie jak Brazylia, Chiny czy Rosja chcą uchodzić za wielkich graczy obecnej i przyszłej epoki. To jest właśnie geneza rozszerzającej się grupy państw, które określamy jako BRICS.
Trwają spory, który z polityków rozpoczął organizować tą grupę państw. Wydaje się, że takich polityków, działających w pewnym sensie niezależnie od
siebie, było dwóch. Bezsprzecznie pierwszym z nich
był i jest Władymir Putin, odgrywający, wewnątrz
tego państwa i na zewnątrz, rolę znacznie większą niż
rola premiera zakreślona przez konstytucję rosyjską.
Ten polityk stara się odbudować globalne znaczenie
Rosji. Zdaje sobie doskonale sprawę, że to zadanie
niełatwe i na pewno przekraczające - również czasowo - jego polityczne funkcjonowanie.
Kolejny, nie mniej ważny polityk, który przy-

czynił się do powstania w pierwszej kolejności BRIC-u, a teraz już BRISC-u, to chiński prezydent, a jednocześnie przewodniczący KPCh, Hu-Jintao. Chiński
gensek oraz otaczająca go grupa polityczna od wielu
lat starają się wywindować Chiny na pozycję numer
jeden w świecie. Koncepcja awansu, poprzez pewne
bardzo ostrożne reformy społeczne i bardziej odważne - ekonomiczne, zdaje się przynosić znaczące rezultaty. Teng-Siao-Ping, który jest powszechnie uznawany za architekta chińskich przemian, mógłby być
zadowolony11. Chiny już dzisiaj są drugim na świecie
po Stanach Zjednoczonych państwem, licząc PKB.
Sukcesy pomnaża fakt, że Chiny są największym na
świecie wierzycielem bardzo zadłużonych Stanów
Zjednoczonych. Kolejne państwa BRICS-u, czyli Brazylia i Indie, zajmują nieco słabszą pozycję od dwóch
faktycznych, ale - co podkreślić należy - nieformalnych liderów.
Brazylia, obok może Wenezueli, bo już raczej
nie ledwie wegetującej ekonomicznie Kuby, jest państwem najbardziej antyamerykańskim - w rozumieniu Stanów Zjednoczonych, oczywiście. Państwo to
działa w kierunku antyamerykańskim już od dłuższego czasu, chcąc zgrupować wokół siebie państwa
Ameryki Łacińskiej. Sama Brazylia dokonała również wielkiego postępu. Konstruuje np. dziś nowoczesne samoloty wojskowe i pasażerskie, które kupuje
m. in. Polska. Posiada również szereg innych bardzo
nowoczesnych technologii. Jej sytuację na kontynencie pogarsza natomiast stała praktycznie rywalizacja
z Argentyną o swoiste „dominium mundi” w Ameryce Łacińskiej.2 Jest to duży problem, ponieważ to
ostatnio wymienione państwo, posiada co prawda terytorium znacznie mniejsze niż Brazylia, ale również
jest już państwem, jak na ten kontynent, nowoczesnym, dysponującym licznymi atutami, m. in. w postaci technologii. Ponadto Argentyna jest państwem,
w którym używa się języka hiszpańskiego, tego samego, co w olbrzymiej większości Łacińskiej Ameryki,
podczas gdy w Brazylii portugalskiego. Ta bariera językowa wpływa na pewną izolację Brazylii.
Indie, czwarty z wielkich obecnych w BRCS,
to kraj nadzwyczaj zróżnicowany i państwo o olbrzy1

Peking Rewie, 24. 09. 2007.

2

The Economist, 14.02.2010.
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miej liczbie ludności. Z jednej strony, podobnie jak
Chiny, wysyła w przestrzeń kosmiczną satelity, posiada też szereg nowoczesnych technologii, a z drugiej - wielkie grupy ludności żyją w warunkach nędzy
i głodu.
Państwa grupy BRICS próbują utworzyć zbiorowy podmiot gospodarczo-polityczny, który byłby
polityczną przeciwwagę dla USA i państw NATO
i ANZUS. Przywódcy tej grupy państw koordynują
swoje działania na arenie międzynarodowej, przez co
uzyskały kilka realnych sukcesów. Natomiast główny
cel polityczny, czyli utworzenie w miarę jednolitego
bloku i przy okazji reform ONZ, a Rady Bezpieczeństwa w szczególności, wydają się dość odległe. W tym
ostatnim wypadku chodziłoby o uzyskanie miejsc
członków stałych w Radzie Bezpieczeństwa przez Indie i Brazylię. Ale wyjście z tą próbą od razu otwiera
całą paletę postulatów. Analogiczny statut chcą uzyskać Niemcy, Japonia, Australia, Argentyna i jeszcze
kilka innych państw.3 Kilkunastoczłonowa Rada Bezpieczeństwa straciłaby praktycznie swą nienajgorszą
w istocie sprawność decyzyjną. Stąd w tej, może nie
podstawowej, ale istotnej dla BRISC-u, sprawie na razie istnieje impas. Ponadto, jeżeli Rosja zabiega o status stałego członka dla Indii, to z kolei Chiny nie przejawiają praktycznie żadnej inicjatywy w tym zakresie.
Trudno się zresztą dziwić. Sprzeczności chińsko-indyjskie są powszechnie znane i mają bardzo szeroki
zakres i znaczny ciężar polityczny. Spór graniczny
w Himalajach jest tylko drobnym fragmentem problemów zapalnych. Znacznie większym problemem
dla Chin jest sprawa Tybetu. Chiny udzielają również
permanentnego poparcia etatowemu przeciwnikowi,
praktycznie wrogowi Indii, Pakistanowi.
To podstawowe sprzeczności między Chinami i Indiami. Ale istnieją również i to poważne konfliktogenne sfery interesów między Rosją a Chinami. To ostatnie państwo, chciałoby budować wielkie
ogólnoświatowe mocarstwo. Na razie w Azji, później
również w skali globalnej. Pierwszą przeszkodą na tej
„świetlanej drodze” jest Taiwan, który jest „uzbrojony po zęby” i posiada silne wsparcie nad Potomackiem. Los Tajwanu zależy od układu sił między USA
a ChRL. W chwili obecnej potencjalną, pozornie
łatwą zdobyczą dla Chin byłyby natomiast byłe republiki radzieckie w Azji, które w chwili obecnej są
formalnie suwerenne, ale bardzo słabe. Chiny bardzo chętnie włączyłyby te państwa do swojego terytorium. Dyplomacja ChRL używa nawet określenia
3

E.Smyrgala.global.post.com/disach/south-africa/25.08.2011
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w stosunku do tej grupy określenia „państwa sezonowe”. Podobną, ale przeciwstawną w celach, grę prowadzi Rosja. Ekipa W. Putina też chciałaby osiągnąć
namacalny sukces w postaci włączenia wszystkich
lub przynajmniej na razie jednego lub kilku państw
tej grupy do swojego terytorium. W chwili obecnej
Rosjanie są znacznie bliżsi tego celu niż Chińczycy.
Wojujący ortodoksyjny islam jest tym czynnikiem,
który w naturalny sposób zbliża te dawne azjatyckie
republiki do Rosji.
Walka o wpływy w republikach azjatyckich
jest jednym z przedmiotów tlącego się konfliktu politycznego między Chinami a Rosją. Są też i inne. Rosjanie, którzy z trudem usiłują odbudować swą dawną
pozycję w świecie, mają sami poważne problemy. Rosja musi eksportować, aby w swoim budżecie związać
w przysłowiowy koniec z końcem. Ale podstawowymi
towarami eksportowanymi przez Rosję są nieodmiennie od wielu dziesiątków lat, surowce i półfabrykaty. W grupie surowców natomiast rolę podstawową
odgrywają: gaz, ropa i inne surowce energetyczne.
Stawia to Rosję w niezbyt dobrej sytuacji państwa zależnego od koniunktury i wahania cen na tego typu
surowce. Co prawda wydaje się, że wzrost zapotrzebowania może być w skali światowej tendencją trwałą, ale zaczynają się pojawiać substytuty ropy i gazu
jako nośników energii.4 Kraje OPEC, a także Rosja,
starają się blokować postęp technologiczny w aspekcie technologii zastępczych, ale jest on praktycznie
nieunikniony. Tymczasem wszystko wskazuje na to,
że nie tyle energia wiatru, bezpośrednio słońca oraz
inne tego typu źródła energii, ile raczej zastosowanie
dostępnego i taniego wodoru, będzie tym, co położy
kres erze ropy naftowej. Rosja po upadku ZSRR nie
tak szybko była w stanie przezwyciężyć trudności,
które kumulowały się przez wiele lat. Dziś już wiadomo, że jej pozycja jest częściowo odbudowana, ale
pod wielkim znakiem zapytania jest możliwość dalszego postępu Rosji. Jej podstawowym problemem są
kłopoty demograficzne. Stąd też możliwości Rosji są
z naturalnych przyczyn ograniczone.
Dzisiaj Rosja jest w dalszym ciągu wielką potęga militarną. Udało się jej zachować dwa filary dawnej potęgi, mianowicie strategiczne siły rakietowe
oraz specnaz. Zaczęto ponownie rozbudowywać siły
lądowe, morskie i lotnictwo w oparciu o nowe typy
uzbrojenia. Eksperci uważają, że Rosja aktualnie dysponuje dopiero siódmym, pod względem wysokości
4 Goldman Sachs.-GS .Global Economics Website. Global
Economics Paper No 82/August 2010
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nakładów, budżetem militarnym na świecie, znacznie
ustępując przodującym Stanom Zjednoczonym, ale
także m. in. Chinom, Francji, Zjednoczonemu Królestwu. Mimo tego jednak pozostaje mocarstwem co
najmniej numer dwa na świecie. W każdym bądź razie jeśli chodzi rosyjski potencjał rakietowo-nuklearny, Rosja pozostawiła w gotowości operacyjnej dużą
liczbę „ciężkich” rakiet mogących przenosić duże pod
względem wagi ładunki nuklearne, chemiczne itd.
Mimo że w większości silosów pozostają stare już rakiety, głównie SS-18, to nie straciły one bynajmniej na
militarnej wartości. Są one praktycznie nieprzechwytywalne przez istniejące systemy obrony antyrakietowej, bo takich poza eksperymentalnymi, Zachód, ze
Stanami Zjednoczonymi włącznie, jeszcze nie posiada. Ponadto w ciągu ostatnich kilkunastu lat Rosja tanim kosztem, bardzo poważnie zmodernizowała swoje siły rakietowo-nuklearne. Pierwszym zwiastunem
tej modernizacji był znany już doskonale „Topol M”
klasyfikowany też jako SS-27. Jest to bardzo sprawna
jednogłowicowa rakieta o stosunkowo małych gabarytach, ale zasięgu prawie 11 tysięcy kilometrów. Rakiety typu „Topol M” rozmieszczone są na półwyspie
Kolskim. Ten fragment rosyjskiego terytorium posiada dla Rosji strategiczne znaczenie w stosunku do terytorium Stanów Zjednoczonych. Rosjanie instalując
swoje Topole wykorzystali istniejące już na półwyspie
od lat sześćdziesiątych XX wieku silosy rakietowe.
Wymontowywano sukcesywnie starsze rakiety klasy
SS-16 i SS-14, wkładając do silosów nowoczesne Topole.5 Kolejną, jak wszystko wskazuje, bardzo nowoczesną rakieta jest pocisk RS-24-SS-NX-30 ”Bulawa”.
Ta wielogłowicowa rakieta o zasięgu prawie 11 tysięcy
kilometrów może być wystrzeliwana zarówno z silosów rozmieszczonych na lądzie, z okrętów podwodnych oraz może być podwieszana pod strategicznymi
bombowcami klas TU-160 i TU-95. Zapewne tych
nowoczesnych rakiet nie wyprodukowano na razie
więcej niż ok. 60-80, ale stanowią one poważny atut
militarny i polityczny. W ostatnich miesiącach Rosjanie zademonstrowali jeszcze jedną swoją rakietę
- ”Lajner”. Jest to znacząco zmodernizowana rakieta
„Sinewa”. Również i ten pocisk jest przystosowany
do odpalania zarówno z nowej klasy ”Borej-Boreasz”
okrętów podwodnych, jak i wyrzutni lądowych.6 Te
wszystkie sukcesy w technologii rakietowej sprawiają,
że - według ocen ekspertów - Rosja w dalszym ciągu
posiada przewagę zarówno w potencjale ogólnym, jak

też przewagę „pierwszej salwy” nad Stanami Zjednoczonymi.7 Ci sami eksperci oceniają też, że mimo
podpisanych porozumień, Rosjanie praktycznie nie
rozmontowują ani rakiet, ani tym bardziej nuklearnych głowic. Nie wdając się w kolejne szczegóły z zakresu systemów uzbrojenia, trzeba stwierdzić, że Rosjanie posiadają bardzo nowoczesne samoloty bojowe
z prototypowym na razie T-50 na czele, bardzo nowoczesne nowe czołgi klasy T-92, równorzędne amerykańskim M-1 Abrams, tyle że o ok. 18 ton lżejsze,
itd. Sprowadza się to do tego, że rosyjskie technologie
zastosowane w produkcji zbrojeniowej są bardzo nowoczesne. Rosja produkuje sprzęt wojskowy i uzbrojenie wysokiej klasy i znów jest na mocnym drugim
miejscu światowej listy głównych eksporterów broni.
Indiom sprzedaje np. bardzo nowoczesne samoloty
z rodziny SU-27 i jego mutacji, dla tego państwa buduje też szturmowe atomowe okręty podwodne klasy
„Alfa”.8 Nie tylko Indie zresztą są odbiorca rosyjskiego uzbrojenia.
Chiny, jak pisano już powyżej, chcą być zarówno liderem w BRISC-ie jak i wielkim globalnym
mocarstwem. Do osiągnięcia tego statusu brakuje
im jednak szeregu czynników. Jednym z nich jest
w dalszym ciągu - mimo że era konfrontacji, która
już miejmy nadzieje bezpowrotnie odeszła - jest siła
militarna. Chiny posiadają najliczniejszą na świecie
armię. Liczy ona ponad 2,5 mln ludzi. Około 30 % to
kadra zawodowa, co jest sporym postępem zważywszy, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku uzawodowienie chińskiej armii oscylowało wokół
15%. Inna sprawa, że wtedy siły zbrojne tego państwa
liczyły jeszcze 3,5 mln ludzi. Ponadto armia chińska
sukcesywnie się uzawodawia. Tu trzeba nadmienić,
że posiada olbrzymie przeszkolone rezerwy opierające się częściowo o system komun ludowych. Według
szacunków, bo Chiny oficjalnych danych nie podają,
te rezerwy uzbrojone w chińskie wersje kałasznikowa
i bardzo ograniczoną ilość cięższych broni, to prawie
18 mln ludzi. Jednak mimo tego, że Chiny wysyłają
ludzi w kosmos (zresztą w pojazdach przypominających zastosowanymi technologiami rosyjskie pojazdy
z lat siedemdziesiątych XX w.), wg ocen międzynarodowych ekspertów nie mogą poszczycić się armią
zbyt nowoczesną. Chiny posiadają rosnącą liczbę pocisków międzykontynentalnych, ale też są to rakiety
generacyjnie przypominające rosyjskie SS-14. Zresztą

5

E. Januła. Rosja zbrojna./w/Dziś .nr 7.2008

7

Military Balance. London 2010.Part.6.Chapter.3

6

NATO Review.No.4/2011

8

Ibidem…Charter.5
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konstrukcyjnie na nich są oparte.9 Uważa się, że wojska lądowe są zbliżone poziomem sprzętu i reprezentowaną taktyką do armii Saddama Huseina z okresu
„Pustynnej Burzy”. Chińczycy posiadają liczną armię, ale nie mają wielu bardzo potrzebnych systemów uzbrojenia. Mają je natomiast Rosjanie, którzy
sprzedają sprzęt i oprzyrządowanie (które chcieliby
nabyć Chińczycy) Indiom i innym państwom, ale nie
Chinom. To rodzi kolejne sprzeczności. Chińczycy,
nie dysponując najnowocześniejszymi technologiami
zbrojeniowymi, a tym samym nowoczesnymi systemami broni, same stawiają znak zapytania, czy można ich traktować jako wielkie globalne mocarstwo.
Nie jest też żadną tajemnicą, że nowoczesne technologie militarne raczej obecnie wcześniej niż później
zostaną zastosowane w gospodarce. Stany Zjednoczone swych najnowocześniejszych technologii też Chinom nie użyczają. Podobnie postępuje Japonia oraz
czołowe państwa Unii Europejskiej, takie jak: Francja, Niemcy, Włochy czy Zjednoczone Królestwo.
Stąd jest oczywiste, że Chiny muszą o własnych siłach
dojść do pewnych rozwiązań. Tu chińscy dyplomaci naśladują rosyjskich z lat zimnej wojny. Po prostu
bezpośrednio na różnych wystawach i prezentacjach
usiłują sobie niektóre mniejsze gabarytowo wystawiane eksponaty przywłaszczyć, żeby nie napisać
gorzej, albo też próbują kupić naukowców albo ekipy,
które im konkretne rozwiązania dostarczą.10 Ta metoda zresztą jest stara jak świat.
Nowy członek grupy BRICS, Południowa
Afryka jak już wspominano - nie posiada ani zasobów demograficznych ani ogromnego terytorium.
Dysponuje natomiast innym znakomitym argumentem geostrategicznym. To z Capetown można kontrolować skutecznie najważniejszy obecnie i perspektywicznie również, szlak morski na świecie. To wokół
Afryki płynie ok. 70% transportowanej dziś na świecie ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Szlakiem wokół przylądka Dobrej Nadziei transportuje
się ropę zarówno do USA, jak i Europy Zachodniej.
To jeden bardzo istotny atut. To państwo jest, mimo
dużych perturbacji, gospodarczo najbardziej rozwiniętym krajem Afryki. Wywiera znaczny wpływ na
państwa sąsiednie, posiada też najsilniejsze na czarnym kontynencie siły zbrojne. Oczywiście nie można
zapomnieć o produkcji złota, platyny, diamentów, metali rzadkich i innych ważnych strategicznie produktów.11
9

Ibidem.Part.8.Chapter.3

10

The Guardian.26/3/2011

11

J. Hoagland, South Africa, London 1973, p.184-213.
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Uczestnictwo Południowej Afryki w BRICS-ie jest więc
atutem dla całego bloku, aczkolwiek też pewnym obciążeniem. Mimo wszystko RPA nie jest pierwszoligowym graczem na szachownicy świata. Ale państwo
to już odczuwa dobrodziejstwa związane z uczestnictwem w Grupie. Indie, konkretniej indyjskie banki
przy państwowej gwarancji, otworzyły linię kredytową w wysokości 20 mld dolarów z przeznaczeniem na
zakupy inwestycyjne w tym kraju. Chiny prowadzą
zaawansowane rozmowy na temat budowy w RPA
linii kolejowych i autostrad. Brazylia sprzedała przy
użyciu państwowej linii kredytowej 14 samolotów
pasażerskich i prowadzi rozmowy na temat nabycia
ok. 10 dalszych. Rosjanie z kolei oferują swoje technologie do uzyskiwania złota i metali rzadkich, jak
również sprzedają różne systemy broni. Już w siłach
zbrojnych RPA, gdzie dominowały dotychczas systemy zachodnie, z dużym udziałem izraelskich, spotyka się rosyjskie śmigłowce bojowe.
Południowej Afryce opłaca się być członkiem grupy BRISC. Korzysta gospodarczo, stabilizuje bardzo labilny system polityczny i podnosi swój prestiż
w Afryce i na świecie. Członkowstwo RPA w tym
pięcioczłonowym układzie jest też na rękę każdemu
z pozostałych wielkich graczy BRICS. Ostatnio przyjęty członek nie ma żadnych szans, by walczyć o hegemonię wewnątrz ugrupowania. Raczej poszczególne
państwa zabiegają o to, żeby RPA była po jego stronie.
Obiektywnie natomiast poza więzami gospodarczymi z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, to
z grupy BRICS najwięcej, szczególnie gospodarczo,
wiąże ten kraj z Indiami. Niebagatelnym jest też fakt,
że Hindusi, przynajmniej z pochodzenia, są trzecią
po Murzynach i Białych grupą etniczną zamieszkującą Południową Afrykę.12
Zarówno Putin, jak i Hu-Jinao, nie mają zamiaru na tym poprzestać, jednak. chętnie widziałby
w swych szeregach państwa grupy ASEAN. Tu jednak
jest problem. W ASEAN-ie bowiem nie jest np. mały
terytorialnie Singapur, który jednak posiada w przeliczeniu na mieszkańca jeden z najwyższych dochodów
w świecie. Ale jest również sułtanat Brunei, który
zdecydowanie należy na razie (bo być może posiada złoża ropy naftowej) do najbiedniejszych państw
świata. Na przysłowiowym celowniku BRISC-u jest
też Argentyna, ale tu jest potrzebna zgoda Brazylii,
a na razie takiej nie ma. Natomiast o członkowstwo
w strukturze BRISC-u zabiega Wenezuela. Dochodzą też sygnały, że Chiny – trudno odpowiedzieć, czy
12

Ibidem, p. 287-292.
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z upoważnienia całej struktury czy tylko we własnym
- sondują Meksyk na temat ewentualnego przystąpienia tego państwa do bloku.
Atutami BRISC-u są wielkie terytoria oraz
równie wielka liczba ludności całego bloku. Praktycznie jest to prawie 40 mln km kwadratowych, liczba
ludności natomiast paradoksalnie trudna do ustalenia. Po prostu ludność Chin, a szczególnie Indii można podawać tylko szacunkowo. Z niektórych danych
wynika nawet, że to Indie są numerem jeden, jeżeli
chodzi o liczbę ludności na świecie. Państwa BRISC-u dysponują ponadto, ale tylko potencjalnie, wielkimi możliwościami gospodarczymi. Każde z nich
jest jednocześnie wielkim rynkiem zbytu i wielkim
producentem. Dwaj członkowie ugrupowania - Chiny i Indie - rozbudowują gwałtownie przemysł ciężki,
Rosjanie tę grupę przemysłu mają już nawet nadmiernie rozbudowaną.
Pozostaje zasadnicze dla państw grupy
BRICS pytanie, czy ta organizacja (powołana początkowo do tego, żeby wspólnie konkurować z USA)
przekształci się w coś więcej niż luźny dotąd blok. Na
razie między tymi państwami jest więcej sprzeczności
niż więzów. Mimo tego BRICS staje się gospodarczą
potęgą. Chiny z szóstego miejsca licząc PKB w roku
2000, przesunęły się na drugą pozycję. Indie są ak-

tualnie na piątym miejscu. Awansowały też znacząco
Brazylia i Rosja.13 Dostrzega się też pewną koordynację działań w sferze ekonomicznej i dyplomatycznej.
Na razie jest propozycja powołania wspólnego stałego
sekretariatu. Prawdopodobnie mieściłby się on w Johannesburgu, bo na to jest zgoda wszystkich wielkich. Rosja wyszła również z koncepcją dwuletnich
prezydencji, ale na razie w tej sprawie toczą się bardzo
poufne konsultacje. Nie wiadomo czy ta propozycja
zostanie przyjęta, bo Chiny i Rosja prezentują, przynajmniej na razie, różne spojrzenie na hipotetyczne
kompetencje prezydencji. Oprócz prezentowanych
już uprzednio konkluzji zapewne również kierunek
wydarzeń światowych, będzie miał wpływ na dalsze
funkcjonowanie BRICS-u. Istnieje również pogląd, że
struktura ta może być początkiem bloku wojskowego
i politycznego. To jednak wydaje się mało prawdopodobne
dr Eugeniusz Januła – pułkownik rezerwy, nauczyciel
akademicki, publicysta. Przewodniczący stowarzyszenia.
Polska-Europa XXI wieku. Poseł na Sejm II kadencji.

13

Goldman Sachs…op.cit…Paper No.66.30.November 2001
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proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
• Oligofrenopedagogika.
• Kurs dla kierowników kolonii i obozów.
• Praca z uczniem zdolnym.
• Sztuka kreatywnego pisania.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl

str. 41

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP „WOM” RYBNIK

Nr 1 (16)/ 2012

PROBLEM ORIENTACJI ZAWOdOWEJ UCZNIóW A PRAKTYKA PEdAgOgóW
SZKOLNYCh I NAUCZYCIELI ZAWOdU
H. Jurowicz
Orientacja szkolna i zawodowa to ogół poczynań wychowawczych, które mają na celu takie
pokierowanie wszechstronnym rozwojem ucznia, aby
sam dojrzał do podejmowania optymalnych decyzji w sprawie swojego życia i zawodu. Problematyka
orientacji i poradnictwa zawodowego dziś rozpoznawana jest i badana dość szeroko. Stanowi przedmiot
oddzielnych teorii. Dlatego tutaj sygnalizujemy tylko
wybrane problemy.
W miarę jak wydłuża się okres kształcenia,
wzrastają możliwości tego oddziaływania, zwiększa
się więc rola orientacji szkolnej i zawodowej. Na niższym stopniu orientacja szkolna i zawodowa polega
na wspieraniu ogólnego rozwoju uczniów, dopiero na
poziomach wyższych różnicuje się ze względu na wybór specjalizacji i kierunek kształcenia zawodowego.
Podstawowym celem orientacji zawodowej i poradnictwa edukacyjnego jest udzielanie uczniom pomocy w kierunkowaniu ich planów życiowych (stosownie do zainteresowań i możliwości) oraz w wyborze
zawodu lub kierunku dalszego kształcenia.
Działalność w dziedzinie orientacji zawodowej i poradnictwa edukacyjnego prowadzą szkoły
ogólnokształcące (ze szkolną służbą zdrowia), szkoły zawodowe i wyższe uczelnie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, terenowa służba zatrudnienia
(urzędy pracy), placówki naukowo-badawcze, a także
radio, telewizja, prasa. Instytucje te obejmują swym
działaniem osoby dorosłe poszukujące zatrudnienia
czy też zmuszone - w wyniku utraty pracy - do zmiany zawodu, jak również dzieci i młodzież ucząca się
i studiująca, stojąca przed wyborem zawodu.1
Orientacja i poradnictwo zawodowe mają
istotne znaczenie w procesie racjonalnego kształcenia
rynku pracy oraz planowania karier indywidualnych
pracowników.
Od prawidłowego wyboru zawodu zaczynają się i w poważnym stopniu zależą późniejsze losy
pracownika oraz jego sytuacja na rynku pracy. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji
bezrobocia. W obecnie warunkach nie można wiązać

Rzetelnie prowadzona orientacja i poradnictwo zawodowe na wszystkich etapach kształcenia
powinna prowadzić nie tylko do trafnego wyboru
zawodu, ale także do efektywnego zatrudnienia. Niezbędnym jej elementem powinno być uświadomienie
młodzieży znaczenia pracy w życiu człowieka. Będzie
ona nie tylko miejscem zaspokajania potrzeb podstawowych, lecz także źródłem satysfakcji i samorealizacji.2 Dlatego też ważnym kierunkiem działania państwa powinno być podmiotowe traktowanie aspiracji,

1 Trzeciak W., Poradnictwo zawodowe w sytuacji bezrobocia –
propozycje zmian, „Rynek Pracy” nr 3, 1993.

2 por.: Rachalska W., Informacja i orientacja szkolna
i zawodowa. Warszawa 1995.
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się przez cały swój okres aktywności zawodowej tylko z jednym wyuczonym zawodem, gdyż możne się
okazać, że nie będzie można uzyskać pracy w tym
zawodzie. W sytuacji wzrastającego bezrobocia podstawowym problemem pozostaje odpowiedź na pytanie: jaką strategię należy wypracować, aby młodzież
szkolna i osoby dorosłe prawidłowo podejmowały
decyzje zawodowe, aby umiały wykorzystać swoje
możliwości i lepiej przystosować się do sytuacji na
rynku pracy. Stąd też do głównych celów orientacji
i poradnictwa zawodowego należy przeciwdziałanie
negatywnym skutkom bezrobocia poprzez:
• ukierunkowanie młodzieży i dorosłych w wyborze zawodu i specjalności, m.in. przez organizowanie spotkań, prelekcji, popularyzacji informacji zawodowych,
• udzielenie indywidualnych porad zawodowych
bezrobotnym, poszukującym pracy oraz wszystkim zainteresowanym,
• kierowanie na badania, konsultacje lekarskie,
psychologiczne itd.,
• udzielanie informacji ułatwiających wybór, zmianę zawodu lub pracy,
• pomoc w doborze pracowników na stanowiskach
pracy wymagających predyspozycji psychofizycznych,
• udział w kwalifikowaniu bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem na kursy w celu umożliwienia
im zdobycia wiedzy i kwalifikacji poszukiwanych
na rynku pracy (Dz.U. Nr 106 poz. 457, 1991).
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potrzeb i oczekiwań jednostki, gdyż wówczas stanie
się możliwe wyzwolenie i upowszechnienie grupowych i indywidualnych inicjatyw oraz pomysłowości.3
Główny kierunek działań orientacji zawodowej i poradnictwa edukacyjnego w szkołach ogólnokształcących powinien dotyczyć rozwijania takich
umiejętności absolwenta, aby był on przygotowany
do podjęcia trafnej decyzji zawodowej. Wiąże się
to z wyposażaniem młodzieży uczącej i studiującej
w umiejętności racjonalnego wyboru zawodu, miejsca pracy lub zmiany zawodu. Służą temu:
• znajomość samego siebie (własnych atutów i wad,
zainteresowań, uzdolnień, potrzeb, cech temperamentu, stanu zdrowia itp.),
• umiejętność oceniania własnych możliwości pod
kątem posiadanej wiedzy, warunków psychofizycznych, materialnych itp.,
• umiejętność komunikowania się (porozumiewanie się, wyszukiwanie właściwej informacji,
sprawdzanie jej wiarygodności itp.),
• wyposażenie w wiedzę zawodoznawczą (o zawodach, realizowanych zadaniach, możliwościach
awansu itd.),
• rozwinięcie pozytywnych postaw wobec pracy,
• posługiwanie się odpowiednimi procedurami
podczas załatwiania spraw związanych z wyborem zawodu i znalezieniem pracy (formułowania podań, życiorysu, przeprowadzania rozmów
z pracodawcą itp.),
• prezentowanie siebie w różnych sytuacjach,
• analizowanie danych rynku pracy.
Sygnalizowanych umiejętności nie można
rozwinąć, stosując dotychczasowe, bierne metody
pracy z młodzieżą, tj. pogadanki, okazjonalne wycieczki do szkół zawodowych, lekcje zawodoznawcze
itp. Zmiana systemu społeczno-politycznego, jaka się
u nas dokonała, wymaga wykorzystania indywidualnych dążeń i pragnień wielu osób, ich potencjału,
uzdolnień i kwalifikacji.4 Jeżeli orientacja zawodowa
ma być skuteczna, muszą być spełnione następujące
warunki:
1. przygotowanie do wyboru zawodu powinno być
skutecznym procesem wychowawczym, obejmującym spójne działanie domu rodzinnego i szkoły;
3 Trzeciak W.: Poradnictwo zawodowe w sytuacji bezrobocia –
propozycje zmian „Rynek pracy” nr 3, 1993.
4 por.: Rachalska W., Problemy orientacji zawodowej.
Warszawa 1986; Informacja i orientacja szkolna i zawodowa.
Warszawa 1995.
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2. działalność w zakresie orientacji zawodowej powinna być działalnością długofalową, procesem,
a nie jednorazową akcją, wykorzystującą czas nauki szkolnej;
3. powinna to być działalność powszechna i dostępna wszystkim zainteresowanym, a zatem każdy
uczeń kończący szkołę powinien być przygotowany do podjęcia decyzji zawodowej lub powinien
uzyskać pomoc specjalistyczną wówczas, gdy napotka trudności w podejmowaniu decyzji;
4. podjęcie działalności orientacyjnej powinno być
odpowiednio wczesne, by można było poznać
bliżej tych, którzy wymagają szczególnej uwagi
i pomocy;
5. orientacja zawodowa nie może kończyć się
z chwilą wyboru zawodu, lecz powinna być procesem ciągłym, obejmującym dalsze etapy rozwoju zawodowego człowieka.5
Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy:
• działalność wszystkich jednostek zajmujących się
orientacją i poradnictwem zawodowym podporządkowana będzie wytyczonym celom polityki
edukacyjnej i polityki zatrudnienia,
• orientacja i poradnictwo zawodowe wykorzystane będą jako metoda kształtowania postaw wobec
pracy i zawodów zgodnych z interesami społeczno-gospodarczymi państwa,
• wypracowane zostaną formy współdziałania
i wzajemnej informacji jednostek usługowych
różnych resortów, zajmujących się orientacją i poradnictwem zawodowym,
• nastąpi rozwój podstaw teoretycznych i wdrożeniowych orientacji i poradnictwa zawodowego,
które przyczynią się do lepszego przygotowania
i rozwoju kadr zajmujących się tą problematyką,
• kadra poradnictwa zostanie wyposażona w podstawowe, niezbędne narzędzia pracy,
• zostaną opracowane charakterystyki zawodowe,
które będą na bieżąco aktualizowane, ze względu
na zmieniające się warunki pracy czy nowe technologie.6
Podsumowując należy stwierdzić, że zaproponowane kierunki zmian w obecnym systemie
orientacji i poradnictwa zawodowego mogłoby uczy5 Trzeciak W., Propozycje zmian i usprawnień systemu
orientacji i poradnictwa zawodowego „Pedagogika Pracy” nr
21/3, 1993.
6 Parzęcki R., Szymela K., Zawadzki B.: Orientacja
i poradnictwo zawodowe, Radom 1995.
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nić polski system bardziej sprawnym oraz skuteczniej
niwelującym efekty bezrobocia, a jednostce umożliwiłyby lepsze przystosowanie się do zmian na rynku
pracy. Polska stała się krajem, który coraz lepiej radzi
sobie z wyzwaniami gospodarczymi współczesnego
świata. Po kilkunastu latach kurczącego się rynku
pracy spada wreszcie stopa bezrobocia. Fala emigracji zarobkowej wymusza na pracodawcach nie tylko
podwyżki płac, lecz także zmiany relacji na rynku
pracy: coraz częściej to nie pracodawca „przebiera”
w licznej rzeszy poszukujących pracy, a pracownicy
- zwłaszcza posiadający poszukiwane kwalifikacje przebierają w ofertach pracy.
Ta sytuacja rodzi nowe potrzeby. Współczesny system orientacji i poradnictwa zawodowego nie
upatruje już swej racji bytu w służebnej roli wobec
arbitralnie wyznaczanej strategii planowania gospodarki państwowej, co było jego główną funkcją
w systemie socjalistycznym. Potrzebą współczesności
jest udzielanie pomocy w kształtowaniu właściwych
postaw ludzi wobec planowania swojej kariery i funkcjonowania w rolach zawodowych, w warunkach
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Należy przypuszczać, że podejmowane będą działania
w zakresie skonstruowania zintegrowanego modelu
orientacji i poradnictwa zawodowego, który będzie
charakteryzował się, między innymi takimi cechami
jak:
• przesunięcie akcentu z poradnictwa o charakterze interwencyjnym na poradnictwo prewencyjne,
• wzrost rangi poradnictwa niedyrektywnego,
• przejście od tradycyjnej koncepcji, polegającej na
doraźnej pomocy, do koncepcji planowania karier zawodowych,
• przesunięcie akcentu z modelu zorientowanego
na zdobycie zawodu na rozwój kariery w ciągu
całego życia.7
Analizując aktualne możliwości szkoły
w zakresie orientacji zawodowej dostrzegamy, że są
one daleko niewystarczające. Bo też i zadania te nie
są uwzględniane w liście 14 celów edukacji w szkole
podstawowej, zapisanych w załączniku do rozporządzenia o podstawach programowych. Najbardziej
jednoznacznie zagadnienie orientacji zapisane zostało w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:
7 Zofia Szymanek, Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań
współczesności, Lublin 2001
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Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy [...] Zajęcia, o których mowa prowadzą: doradca
zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog
albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu”. Oczywiście, wiele zależy od
tego przygotowania. Obok pedagoga i psychologa czy
też nauczyciela przedmiotu, który zrobił krótki kurs,
w szkołach mogą być zatrudniani doradcy zawodowi.8 Taką możliwość (ale nie konieczność) wprowadziło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 7 stycznia 2003 roku w sprawie udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 11. poz. 114). Daje to szansę na
stworzenie systemu doradztwa zawodowego blisko
ucznia, na zwiększenie dostępności i powszechności
usług doradczych.
W obecnym stanie prawnym nie przewiduje
się wprowadzenia do szkół przedmiotu „doradztwo
zawodowe”.9 To powoduje, że orientacją zawodową
nie muszą zajmować się specjaliści. Tymczasem wysokie wymagania stawiane przez rynek pracy nakładają na orientację zawodową potrzebę realizacji wielu
zadań. Należy do nich m. in. diagnozowanie i ustalenia właściwego kierunku edukacji ucznia w celu trafnego określenia przyszłego zawodu. Jeśli uczeń nie
otrzyma w porę właściwej pomocy, często dopiero po
pewnym czasie dochodzi do przekonania, że wybrał
zawód, który go nie interesuje i nie widzi się w ramach jego specyfiki.
W tym miejscu należy zadać pytanie. Kiedy
uczeń ostatecznie dochodzi do przekonania o chybionej decyzji wybranego kierunku edukacji zawodowej?
Jak wynika z wieloletnich obserwacji, nauczyciele zawodu, przekazując uczniom określony zasób wiedzy
i umiejętności fachowych, wymagają od nich właściwego opanowania materiału nauczania. Uczniowie,
którzy z zamiłowania i przekonania o wybranym kierunku kształcenia podjęli naukę w wybranym zawodzie, obowiązki szkolne traktują poważnie. Nauczyciele zawodu stanowią dla nich źródło cennej wiedzy
fachowej. Jest to właściwa relacja, która ułatwia na8 Włodzisław Kuzitowicz, Orientacja zawodowa, czyli
planowane kariery. „Publikacja”.
9 Jerzy Muras, Zadania szkolnego doradcy zawodowego.
Podręcznik szkolnego doradcy zawodowego. Pod redakcją:
Wojciech Kreft, Sylwia Pakulniewicz-Błońska, Warszawa 2005.
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uczycielom zawodu przeprowadzenie prawidłowego
procesu kształcenia praktycznego.
Są jednak uczniowie, którzy mimo rozczarowania wybranym zawodem, stronią od obowiązków
szkolnych, a samą naukę w zakresie zajęć praktycznych traktują jak zło konieczne. Mimo tego nie rezygnują ze szkoły. Wieloletnie obserwacje wskazują na
poważny problem dydaktyczno-wychowawczy, jaki
stwarzają tacy uczniowie. O ile zajęcia w zakresie nauczania teoretycznego w pewnym stopniu akceptują,
często z niskimi wynikami, o tyle zajęcia praktyczne
traktują jako zło konieczne. Uczniowie w tej grupie
wykazują lekceważący stosunek do nauczycieli zawodu, co często skutkuje konfliktami personalnymi.
Taka młodzież jest agresywna i zniechęcona. Wysoka, a nawet rażąca absencja na zajęciach praktycznych, przekracza dopuszczalne granice. Ignorancja,
a nawet obraza słowna nauczycieli staje się coraz
bardziej powszechna. Nieprzestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku szkoleniowym jest zjawiskiem powszechnym. Uczeń wie,
że nie jest łatwo go usunąć ze szkoły, więc czuje się
bezkarny.
Do takiej sytuacji przyczyniają się w znacznym stopniu rodzice. W wielu przypadkach, wybierając dziecku zawód, kierują się własnymi ambicjami
lub wyrachowaniem, np. licząc na korzyści materialne, gdyż szkoła daje pomoc finansową. Często też obserwują rynek pracy i przekonują dzieci, że w danym
zawodzie jest możliwość znalezienia zatrudnienia, ale
nie mówią o specyfice danego zawodu. Obserwacje
wykazują, że często uczniowie często kierują się modą
i wybierają kształcenie w zawodzie, do którego się nie
nadają. W tym zamkniętym kole, po środku znajduje się nauczyciel zawodu, który ponosi konsekwencje
zaniedbań w sferze orientacji zawodowej. W praktyce
nauczyciel zawodu nie jest w stanie prawidłowo zaplanować i przeprowadzić procesu nauczania. Tymczasem wymaga się od niego, aby przygotował ucznia
do egzaminu zawodowego.
W związku z tak niekorzystną sytuacją
w sferze kształcenia zawodowego istnieje pilna potrzeba odejścia od dobrowolności tworzenia systemu
doradztwa zawodowego. Orientacją zawodową nie
powinien zajmować się okazjonalnie pedagog, ale
fachowo przygotowany do tego celu doradca zawodowy (z reguły nie zatrudnia się takich specjalistów
w szkołach z przyczyn finansowych) w ramach przedmiotu „doradztwo zawodowe”. Jakie byłoby działanie
doradcy zawodowego, obrazuje przywołane wcześniej
Rozporządzenie w § 15 ust. 6. Do zadań nauczyciela
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należałoby w szczególności:
1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania
uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia;
3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
i światowym dotyczących:
• rynku pracy,
• trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
• wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów
przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
• instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
• alternatywnych możliwości kształcenia dla
uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
uczniów niedostosowanych społecznie,
• programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących,
przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
6. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
7. wspieranie w działaniach doradczych rodziców
i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań
szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
8. współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewniania ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów
do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
9. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
w szczególności z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom
i rodzicom”.
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Doświadczenia z zakresu doradztwa prowadzonego w okresie, w którym poradnie miały na nie
wyłączność i analiza powyższych zadań szkolnego
doradcy zawodowego nie pozostawiają wątpliwości,
że doradztwo zorganizowane blisko ucznia ma szansę efektywnie wspierać działalność szkoły w rozwoju
zawodowym uczniów.
I tak na przykład diagnozowanie potrzeb
uczniów w zakresie informacji edukacyjnych
i zawodowych, a także na pomoc w planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej, stanowią niezbędny warunek skuteczności działań doradcy. Inne zapotrzebowania w tym zakresie będą mieli uczniowie gimnazjum, inne szkoły ponadgimnazjalnej.
Zapewne różne oczekiwania zaprezentują uczniowie
np. szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącego.
Dobór metod i technik diagnozowania jest kwestią
wyboru, w którym warto uwzględnić warunki działania szkoły. W małej szkole możliwe jest przeprowadzenie wywiadu indywidualnego z każdym uczniem.
W dużej szkole ankieta może okazać się sprawniejszym sposobem uzyskania informacji o potrzebach
uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego. Diagnoza pozwoli doradcy określić to, czy w swojej pracy
powinien skupić się np. na orientacji zawodowej, poradnictwie indywidualnym czy informacji grupowej.
Znacznie bardziej skomplikowanym zada-

niem jest pomoc uczniom w planowaniu kształcenia
i kariery zawodowej, dlatego działanie doradcy powinno między innymi prowadzić do rozpoznania,
czy uczeń jest świadom swojego potencjału, zainteresowań, możliwości wykorzystania swoich mocnych
stron. Otrzymane informacje edukacyjne (np. dane
o szkołach, warunkach rekrutacji, przedmiotach
nauczania, możliwych ścieżkach dalszego kształcenia) ułatwiają uczniowi podjęcie przemyślanej decyzji związanej z dalszym kształceniem. Ważną sferą
działalności doradcy jest też dostarczanie informacji
zawodowych (opisy zawodów i specjalności, wiedza
o wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom w danym zawodzie, dane o rynku pracy,
warunkach pracy, płacy itp., możliwościach doskonalenia zawodowego, awansu, sposoby i możliwości uzupełniania, rozszerzania i nabywania nowych
kwalifikacji zawodowych w przypadku utraty pracy,
bądź trudności z jej znalezieniem itp.).
Tylko uczniowie precyzyjnie poinformowani
o możliwościach i warunkach wyboru zawodu mogą
świadomie i celowo uczestniczyć w jego procesie edukacyjnym i odnieść sukces na rynku pracy.
Henryk Jurowicz – nauczyciel zawodu w Zespole Szkół
Zawodowych nr 3 w Katowicach, pedagog i działacz
społeczny zamieszkały w Lędzinach.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Projektowanie lekcji języka polskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego.
• Prawo oświatowe.
• Pomiar dydaktyczny z podstaw przedsiębiorczości.
• Sztuka prezentacji.
• Uczenie się międzykulturowe.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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ALKOhOL W śROdOWISKU UCZNIOWSKIM. SKALA PROBLEMU
I UWARUNKOWANIA. RAPORT Z BAdAń1
A. Górny
1. Wprowadzenie
Niniejszy tekst stanowi prezentację części wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu
współfinansowanego rzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach.
Projekt badawczy podejmował szereg zagadnień stanowiących współcześnie istotne problemy społeczne możliwe do identyfikacji w środowisku młodzieży. Bez wątpienia jednym z kluczowych zagadnień w tym
kontekście staje się problem używania alkoholu przez uczniów. Mimo upowszechniania się innych substancji
psychoaktywnych (jak miękkie narkotyki oraz tzw. „dopalacze”), napoje alkoholowe i papierosy wciąż stanowią najpopularniejsze używki w środowisku młodocianych. Sytuacja ta ma wielorakie przyczyny. Z pewnością istotne znaczenie mają tu uwarunkowania biologiczne, czyli dziedziczone genetycznie podłoże, na którym
może potencjalnie rozwinąć się uzależnienie; dziedziczenie predyspozycji do sięgania po napoje alkoholowe.
Równie ważne jednak są czynniki psychologiczne takie jak: niedojrzałość emocjonalna, mała odporność na
frustrację, trudność w wyrażaniu uczuć, wysoki poziom niepokoju w relacjach interpersonalnych niska samoocena (bądź poczucie własnej wielkości), perfekcjonizm itp2.
Nie można także pominąć znaczenia uwarunkowań o charakterze społecznym, czyli elementów powiązanych z kulturą i obyczajowością. Mowa tu o dominujących wzorcach regulujących spożywanie napojów
alkoholowych, (swoiste modelowe „kultury picia” możliwe do identyfikacji w obrębie poszczególnych społeczeństw). Kluczowa w tym kontekście jest rola środowiska rodzinnego, które jako swoisty „pas transmisyjny”, poprzez promowanie określonych modeli, może zarówno zwiększać, jak i ograniczać ryzyko uzależnienia.
Ważne są ponadto czynniki kontekstowe takie jak dostępność napojów alkoholowych (cena, łatwość ich nabycia itp)3.
Te determinanty rzutują w sposób kluczowy na specyfikę spożywania napojów alkoholowych przez
młodzież. Poniżej przedstawiona została analiza skali oraz głównych uwarunkowań tego zjawiska.
2. Skala i specyfika spożywania napojów alkoholowych
Wyniki badań wskazują, że używkami, z jakimi młodzież miała najczęstszy kontakt są: piwo (jedynie
23,9% badanych nigdy nie spróbowała tego trunku), wino (30,8% ankietowanych deklaruje, że nie piła nigdy
wina) oraz wódka (42,2% badanych nigdy jej nie próbowała). Zgodnie z deklaracjami młodzieży na ogół pierwszym trunkiem alkoholowym, którego próbowali jest piwo (14,1% badanych twierdzi, że po praz pierwszy pili
je, gdy mieli mniej niż 9 lat).
Z kolei przedział wiekowy, w którym najczęściej dochodzi do inicjacji alkoholowej to 10 – 13 lat: najwięcej, bo 28,9% młodzieży twierdzi, że właśnie wtedy po praz pierwszy spróbowali piwa; także w tym okresie
najwięcej młodych ludzi po raz pierwszy piło wino (26,7%). Spora część młodych ludzi próbuje po raz pierwszy
alkoholu w wieku 14 – 16 lat: frekwencja deklaracji odnoszących się do piwa wynosi tu 25,7%, wina – 24,7%.
1 Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych w ramach projektu pt. “Diagnoza problemów społecznych
i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00”
finansowanych z przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Współautorem koncepcji badań dzieci
i młodzieży szkolnej są Andrzej Niesporek i Andrzej Górny, a opiekunem naukowym pracy był Adam Bartoszek.
2 Por np. J. Mellibruda, Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia, „Terapia Uzależnienia
i Współuzależnienia”, nr 1, 1999.
3 J. Raczkowska , Nadużywanie alkoholu z zagrożeniem rozwoju dzieci i młodzieży, [w:] „Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr
2.1994, s.44.
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Na ten okres przypada również najwięcej wskazań dotyczących spróbowania wódki – (28,4% badanych wtedy
właśnie zetknęła się z tym trunkiem). Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 1.
Tabela 1. Wiek inicjacji alkoholowej

nigdy
do 9 lat
od 10 do 13 lat
od 14 do 16 lat
powyżej 16 lat
braki danych
Ogółem

Wiek, w jakim zdarzyło się
respondentowi po raz pierwszy
spróbować piwa
Częstość
Procent
534
23,9
314
14,1
645
28,9
574
25,7
108
4,8
56
2,5
2231
100,0

Wiek, w jakim zdarzyło
się respondentowi po raz
pierwszy spróbować wódki
Częstość
Procent
942
42,2
78
3,5
338
15,2
633
28,4
170
7,6
70
3,1
2231
100,0

Wiek, w jakim zdarzyło się
respondentowi po raz pierwszy
spróbować wina
Częstość
Procent
688
30,8
193
8,7
595
26,7
550
24,7
130
5,8
75
3,4
2231
100,0

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231)
Specyfikę używania alkoholu uzupełnia analiza odpowiedzi na pytania dotyczące częstotliwości używania alkoholu. Poproszono respondentów, by zadeklarowali, ile razy pili alkohol w całym życiu. Odpowiedzi
dotyczące tej kwestii są mocno spolaryzowane. Ponad jedna trzecia badanych (36,5%) deklaruje, iż w ogóle nie
używa alkoholu, a tylko nieco mniejsza zaś grupa wybiera odpowiedź wskazującą na największą częstotliwość
spożywania napojów alkoholowych – 20 razy i więcej (31,7%). Pozostałe kategorie odpowiedzi wybierane były
przez porównywalne grupy respondentów liczące po około 5% ogółu. Nieco wyróżnia się tu kategoria wskazujących na odpowiedź „1 – 2 razy” – stanowi ona 8,1% całości. Mamy zatem do czynienia z sytuacją dominującego sporadycznego używania alkoholu – respondenci, którzy deklarują pojedyncze doświadczenia związane ze
spożywaniem napojów alkoholowych lub twierdzą, że w ogóle nie próbowali alkoholu stanowią około połowy
badanych. Należy jednak te odpowiedzi potraktować dość ostrożnie. Ponadto zauważyć trzeba dość liczną grupę pytanych, dla których spożywanie alkoholu jest czymś niemal powszednim. Szczegółowe dane prezentuje
tabela nr 2.
Tabela 2. Deklaracja częstotliwości spożywania alkoholu w całym życiu
nie piję - ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-10 razy
11-19 razy
20 lub więcej razy
Braki danych
Ogółem

Częstość
814
180
140
139
119
707
132
2231

Procent
36,5
8,1
6,3
6,2
5,3
31,7
5,9
100,0

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
Kolejne istotne w tym kontekście pytanie dotyczyło częstotliwości używania przez respondentów alkoholu w ciągu ostatniego roku. Analiza rozkładu odpowiedzi otrzymanych w takim układzie odniesienia potwierdza istnienie zasygnalizowanego powyżej problemu dość powszechnego używania alkoholu przez młodzież. Prawie co czwarty pytany (22,4%) twierdzi, iż w ostatnim roku sięgnął po alkohol 20 lub więcej razy.
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Ta grupa to respondenci szczególnie narażeni na ryzyko choroby alkoholowej. Jej liczebność jest dość niepokojąca, choć należy pamiętać, że pytanie nie dotyczyło ilości i rodzaju alkoholu, jaki był używany w tym czasie
przez respondentów, co utrudnia jednoznaczną interpretację otrzymanego rozkładu odpowiedzi. Liczebność
pozostałych kategorie nie różni się w sposób znaczący od odsetków otrzymanych w odniesieniu do używania
alkoholu w ciągu całego życia. Największą różnicę odnotowano porównując kategorię sięgających po alkohol
zupełnie wyjątkowo – sięgnęła ona 4,3%. Szczegółowe dane przedstawia wykres nr 70. Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 3.
Tabela 3. Deklaracja częstotliwości spożywania alkoholu w ostatnim roku
nie piję - ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-10 razy
11-19 razy
20 lub więcej razy
Braki danych
Ogółem

Częstość
835
277
213
175
137
500
94
2231

Procent
37,4
12,4
9,5
7,8
6,1
22,4
4,2
100,0

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
W świetle zaprezentowanych danych można zatem stwierdzić, iż używanie alkoholu jest zjawiskiem
częstym wśród badanej młodzieży. Wydaje się, iż jest to spowodowane dostępnością napojów alkoholowych
oraz zakorzenionymi w społeczeństwie polskim wzorcami kulturowymi dotyczącymi ich spożywania. Można
zaryzykować tezę, iż alkohol stanowi swoisty element krajobrazu społecznego, z którym zarówno dorośli, jak
i dzieci są „oswojeni”. Badacze zwracają uwagę, iż w naszych realiach można mówić o mocno zakorzenionych
społecznych uwarunkowaniach spożywania alkoholu. Ugruntowane są bowiem wzorce związane z piciem,
które ulegają internalizacji w trakcie procesu socjalizacji. Dość wyraźnie ujawnia się model picia „rytualistycznego” związanego ze świętowaniem ceremonii religijnych oraz świąt o charakterze świeckim. Można ponadto uchwycić wzór „towarzyski” polegający na osiąganiu poczucia wspólnoty, oparcia, aprobaty i wzajemnego
dostrzegania się przy wspólnym piciu. Czytelny także jest wzór „utylitarny” dotyczący realizacji określonych
celów jak np. rozładowanie napięć i frustracji, czy uśmierzenia bólu przy użyciu alkoholu4.
Sytuacja ta sprawia, że dla młodzieży obecność alkoholu staje się czymś zupełnie normalnym. Picie związane
jest z szeregiem sytuacji społecznych i stanowi jeden z powszechnie obowiązujących wzorców regulujących
relacje interpersonalne.
Warto jednakże zauważyć, iż działania wychowawcze rodziców podejmowane w ramach procesu socjalizacji, jaki odbywa się w rodzinach badanych, są w pewnej mierze ukierunkowane na zapobieganie problemom społecznym, w tym także mają na celu przeciwdziałanie czynnikom skłaniającym młodzież do sięgania
po alkohol.
Odpowiedzi respondentów, którzy przyznali się do picia, świadczą, że ich rodzice z reguły reagują na
sytuacje, kiedy dochodzi do nadużycia alkoholu przez dzieci. Jedynie 3,2% badanych stwierdziło, że rodzie nie
reagują na ich nietrzeźwość. Najczęściej badani wskazywali na wymówki i pouczenia (11,3%), nieco rzadziej na
różnego rodzaju zakazy i kary niecielesne (5,8%), a najrzadziej na krzyki wyzwiska i groźby (2,6%) jako reakcje na nadużycie przez nich alkoholu. Odpowiedzi wskazujące na używanie kar cielesnych praktycznie się nie
pojawiały. Mamy zatem do czynienia z działaniami zmierzającymi do wykorzenienie niekorzystnych wzorców
zachowań. Bardzo niepokojący w odniesieniu do tego obszaru problemowego jest jednak fakt odnotowania
sporych odsetków respondentów deklarujących, iż ich rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że zdarza im się
być nietrzeźwymi - 17,1% respondentów stwierdziło, że rodzice nie wiedzą o takich sytuacjach. Szczegółowe
4 Por. M. Leśniak, Jednostka – dewiacja - społeczeństwo [w:]K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Labirynty współczesnego
społeczeństwa, Katowice 1998, s. 100.
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dane prezentuje tabela nr 4.
Tabela 4. Reakcja rodziców na stan nietrzeźwości
Procent
11,3
2,6
5,8
0,4
1,2
3,2
17,3
56,4
3,0

wymówki, pouczenia
krzyki, wyzwiska, groźby
zakazy, kary niecielesne
bicie, szarpanie
inna reakcja
brak reakcji
brak wiedzy rodziców na temat tego typu zachowania
nie dotyczy - respondent nigdy tak nie postępuje
brak danych

*Procenty wskazań nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
Mamy zatem do czynienia z sytuacją dość problematyczną – jakkolwiek rodzice starają się reagować na
nadużywania alkoholu przez młodzież, to jednak w sporej części nie zdają sobie sprawy, że ten problem może
dotyczy ich dzieci.
Warto w tym miejscu także zastanowić się nad obecnością alkoholu w domach badanych. Proces socjalizacji obejmuje bowiem nie tylko wpływy zamierzone i intencjonalne, lecz także polega na naśladowaniu
zachowań i internalizacji wzorców, które mogą mieć charakter jednoznacznie negatywny, czy wręcz destrukcyjny. Alkohol może stanowić nie tylko zagrożenie dla zdrowia jednostki, lecz także jest potencjalnym czynnikiem
pozbawiającym rodzinę jej najważniejszych funkcji, wśród których najistotniejszą jest sprawa prawidłowego
i skutecznie realizowanego procesu wychowania dziecka. Można wręcz mówić o spustoszeniu, jakie wywołuje
alkoholizm w życiu młodocianego narażonego na przeżywanie zbyt silnych konfliktów emocjonalnych, zarówno we własnym domu, jak i w grupie rówieśniczej. Brak oparcia w rodzicach lub zagrożenie podstawowych
potrzeb rozwojowych dziecka powoduje wzrastające stopniowo niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze5.
Odpowiedzi badanych wskazują, że problem nadużywania alkoholu może dotyczyć znaczącej grupy
rodzin. Okazuje się bowiem, że ponad 20% badanych deklaruje, że w ich domach alkohol spożywany jest
regularnie – w tym 6% mówi o codziennym piciu napojów alkoholowych przez członków ich rodzin. O nieco
rzadszym spożywaniu alkoholu wspomina co czwarty badany, w tym 14,2% twierdzi, iż w ich rodzinach alkohol pije się kilka razy w miesiącu. Największą grupę badanych stanowią osoby, które deklarują, iż członkowie
ich rodzin piją napoje alkoholowe jedynie okazjonalnie – w czasie różnego rodzaju świąt i uroczystości (46%).
Względnie mała jest grupa osób, które twierdzą, że w ich domach w ogóle nie pije się alkoholu – stanowią oni
8,5% ogółu. Szczegółowe dane prezentuje tabela nr 5.
Tabela 5. Częstotliwość spożywania alkoholu w domu respondenta
codziennie
co najmniej raz w tygodniu, jednak nie każdego dnia
kilka razy w miesiącu
mniej więcej raz w miesiącu
okazjonalnie, np. z okazji urodzin, świąt

Częstość
134
318
316
206
1026

Procent
6,0
14,3
14,2
9,2
46,0

5 Por. M. Ochmański, Wpływ alkoholizmu rodziców na poziom inteligencji i przystosowanie ich dzieci do nauki szkolnej, Warszawa
1981, s.26.
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189
42
2231

8,5
1,9
100,0

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2231).
Powyżej zaprezentowane dane wskazują zatem na potencjalne zagrożenie alkoholizmem znaczącej
części rodzin, co z kolei prowadzi do szerokiej i głębokiej internalizacji negatywnych wzorców oraz postaw
i wpływa tym samym na wzrost zagrożenia chorobą alkoholową młodzieży wychowującej się w dysfunkcyjnym
środowisku.
3. Czynniki wpływające na częstotliwość sięgania po alkohol
Pogłębiona analiza wskazuje, że można mówić o istotnym wpływie czynników społeczno-demograficznych na
częstotliwość sięgania po napoje alkoholowe.
Pierwszą zmienną rzutującą mocno ta to zjawisko jest wiek respondentów. W najmłodszych kategoriach wiekowych (12 lat i mniej) odsetki deklarujących, iż nie mieli kontaktu z alkoholem przekraczają 82%, podczas,
gdy w najstarszych kategoriach wiekowych (18 lat i powyżej) oscylują około 10%. W kategoriach najmłodszych
wskazanie świadczące o bardzo częstym sięganiu po alkohol są właściwie sporadyczne – wśród respondentów
w wieku 16 lat i starszych ponad połowa deklaruje, iż w ciągu swojego życia sięgnęła po napoje alkoholowe
więcej niż 20 razy (w grupie pełnoletnich uczniów ta kategoria stanowi prawie dwie trzecie). Szczegółowe dane
przedstawia tabela nr 6.
Tabela 6. Wiek respondentów a częstotliwość spożywania alkoholu

mniej niż 12 lat
12 lat
13 lat
14 lat
wiek

15 lat
16 lat
17 lat
18 lat
19 i więcej lat
ogółem

Deklaracja odnośnie częstotliwości spożywania przez respondenta
w całym życiu alkoholu
nie piję 20 lub
1-2 razy 3-5 razy 6-10 razy 11-19 razy
ani razu
więcej razy
19
2
0
2
0
0
82,6%
8,7%
0%
8,7%
0%
0%
264
25
14
8
1
9
82,2%
7,8%
4,4%
2,5%
0,3%
2,8%
170
38
22
10
10
21
62,7%
14,0%
8,1%
3,7%
3,7%
7,7%
131
33
34
23
16
47
46,1%
11,6%
12,0%
8,1%
5,6%
16,5%
16
7
4
5
4
23
27,1%
11,9%
6,8%
8,5%
6,8%
39,0%
95
32
39
40
42
267
18,4%
6,2%
7,6%
7,8%
8,2%
51,8%
85
26
24
44
37
269
17,5%
5,4%
4,9%
9,1%
7,6%
55,5%
8
8
2
3
3
42
12,1%
12,1%
3,0%
4,5%
4,5%
63,6%
1
1
0
0
1
8
9,1%
9,1%
0%
0%
9,1%
72,7%
789
172
139
135
114
686
38,8%
8,5%
6,8%
6,6%
5,6%
33,7%

ogółem
23
100,0%
321
100,0%
271
100,0%
284
100,0%
59
100,0%
515
100,0%
485
100,0%
66
100,0%
11
100,0%
2035
100,0%

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2035).
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Na częstotliwość sięgania po alkohol ma także wpływ ocena swoich wyników w nauce. Niemal połowa
uczniów oceniających się jako mierni lub dostateczni w odniesieniu do uzyskiwanej średniej ocen, deklaruje, że
w ciągu swojego życia piła alkohol więcej niż 20 razy, podczas gdy wśród uczniów celujących i bardzo dobrych
taką odpowiedź wybiera około jednej piątej (odpowiednio 17,4% i 21,6%). Ani razu po napoje alkoholowe nie
sięgnęła około jedna trzecia uczniów najsłabszych (28% miernych i 30,9% dostatecznych), natomiast wśród
oceniających swoje wyniki jako bardzo dobre lub celujące taką deklarację składa co drugi pytany (odpowiednio
48,5% i 53,2%). Te tendencje ujawniają się także w kategoriach pośrednich jeżeli chodzi o deklarowany kontakt
z alkoholem. Mamy zatem do czynienia ze ścisłym powiązaniem wyników w nauce z częstotliwością używania alkoholu, co wskazuje na specyficzny model funkcjonowania w roli ucznia. Wydaje się, że niepowodzenia
szkolne przekładają się bezpośrednio na sięganie po napoje alkoholowe. Ich spożywanie może być sposobem
na odreagowanie stresu i frustracji związanych z problemami szkolnymi. Zjawisko to budzić powinno poważne
zaniepokojenie. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 7.
Tabela 7. Ocena siebie jako ucznia pod względem średniej ocen a częstotliwość spożywania alkoholu

mierny
Ocena
siebie jako
ucznia pod
względem
średniej
ocen

dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
ogółem

Deklaracja odnośnie częstotliwości spożywania przez respondenta
w całym życiu alkoholu
nie piję 20 lub więcej
1-2 razy 3-5 razy 6-10 razy 11-19 razy
ani razu
razy
42
9
8
9
8
74
28,0%
6,0%
5,3%
6,0%
5,3%
49,3%
170
42
29
30
27
252
30,9%
7,6%
5,3%
5,5%
4,9%
45,8%
312
67
53
66
53
260
38,5%
8,3%
6,5%
8,1%
6,5%
32,1%
227
46
42
25
27
101
48,5%
9,8%
9,0%
5,3%
5,8%
21,6%
58
14
6
8
4
19
53,2%
12,8%
5,5%
7,3%
3,7%
17,4%
809
178
138
138
119
706
38,7%
8,5%
6,6%
6,6%
5,7%
33,8%

ogółem
150
100,0%
550
100,0%
811
100,0%
468
100,0%
109
100,0%
2088
100,0%

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2088).
Spożywanie alkoholu jest ponadto uwarunkowane specyfiką życia rodzinnego. W rodzinach, w których alkohol jest zjawiskiem powszednim dokonuje się transfer specyficznych norm, co przekłada się automatycznie na częstotliwość sięgania po alkohol przez młodzież wychowującą się w takich środowiskach. Potwierdzają to otrzymane dane. Wśród respondentów deklarujących, iż w ich domach w ogóle nie pije się alkoholu
około dwóch trzecich deklaruje, że nigdy nie sięgnęło po napoje alkoholowe (62,9%), a co piąty przyznaje, że
do tej pory ponad 20 razy pił alkohol (22,9%). W kategorii badanych, którzy stwierdzili, że ich bliscy codziennie
piją alkohol grupa nie mających doświadczeń z napojami alkoholowymi nie przekracza jednej trzeciej (30,8%),
a odsetek deklarujących, że 20 razy lub więcej zdarzyło im się sięgnąć po alkohol sięga 51,5%. Ewidentnie zatem
ujawnia się wpływ wzorców rodzinnych warunkujących korzystanie z napojów alkoholowych. Jest to zjawisko
dość niepokojące – otrzymane rozkłady odpowiedzi mogą świadczyć o reprodukcji dysfunkcyjnych modeli ról
rodzinnych oraz o potencjalnym dziedziczeniu choroby alkoholowej. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 8.
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Tabela 8. Częstotliwość spożywania alkoholu w domu respondentów a deklaracje częstotliwości spożywania
przez respondenta w całym życiu alkoholu

codziennie

Częstotliwość
spożywania
alkoholu
w domu
respondenta

co najmniej raz
w tygodniu, jednak
nie każdego dnia
kilka razy
w miesiącu
mniej więcej raz
w miesiącu
okazjonalnie, np.
z okazji urodzin,
świąt
w ogóle nie pije się
alkoholu

ogółem

Deklaracja odnośnie częstotliwości spożywania przez respondenta
w całym życiu alkoholu
20 lub
nie piję 1-2 razy 3-5 razy 6-10 razy 11-19 razy
więcej
ani razu
razy
40
10
5
4
4
67
30,8%
7,7%
3,8%
3,1%
3,1%
51,5%
86
24
16
19
17
136

ogółem
130
100,0%
298

28,9%

8,1%

5,4%

6,4%

5,7%

45,6%

100,0%

73
23,7%
55
28,1%
436

23
7,5%
16
8,2%
93

30
9,7%
17
8,7%
65

20
6,5%
18
9,2%
70

18
5,8%
20
10,2%
58

144
46,8%
70
35,7%
241

308
100,0%
196
100,0%
963

45,3%

9,7%

6,7%

7,3%

6,0%

25,0%

100,0%

110
62,9%
800
38,6%

12
6,9%
178
8,6%

5
2,9%
138
6,7%

6
3,4%
137
6,6%

2
1,1%
119
5,7%

40
22,9%
698
33,7%

175
100,0%
2070
100,0%

Źródło: badania i obliczenia własne (N=2070).
Przedstawione powyżej wyniki badań rysują dość niepokojący obraz sytuacji młodzieży, jako kategorii
poważnie narażonej na ryzyko choroby alkoholowej. Wyniki badań nad skutkami używania wskazują, iż spożywanie alkoholu w coraz młodszym wieku oraz dużych ilości wysokoprocentowego alkoholu jednorazowo,
prowadzi u dzieci i młodzieży do uzależnienia alkoholowego w czasie kilkukrotnie krótszym, niż u dorosłych.
Im wcześniej dochodzi do pierwszych kontaktów z alkoholem oraz im większe ilości alkoholu są spożywane
przed osiągnięciem pełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, tym większe szkody zostaną spowodowane w organizmie i tym szybciej dojdzie do uzależnienia od alkoholu6.
Uzyskane dane wskazują, że młodzież dość szybko przechodzi inicjację alkoholową i chętnie sięga po
napoje alkoholowe. Jakkolwiek rodzice reagują na sytuacje związane z nadużywaniem alkoholu przez dzieci, to
jednak w dużej mierze nie zdają sobie sprawy, że problem ten pojawił się w ich rodzinach. Postawy rodzicielskie
manifestujące się w dość częstym sięganiu po alkohol przy różnych okazjach niejednokrotnie są przejmowane
i reprodukowane w środowisku młodzieży skutkując rosnącą ilością spożywanych napojów i malejącymi oporami wobec podjęcia pierwszych prób użycia alkoholu. Można sądzić, że takie działanie często staje się próbą
ucieczki od problemów szkolnych. W świetle zarysowanych wniosków, uwzględniając specyfikę wzorców kulturowych regulujących używanie alkoholu w społeczeństwie polskim, konieczne staje się prowadzenie działalności profilaktycznej wobec zagrożenia alkoholizmem na terenie szkół i placówek wychowawczych.
Dr Andrzej Górny - adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy (Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach), jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki młodzieży, kultury, religii i nowych
mediów.

6

Np. P. Skoczylas, M. Binczycka-Anholcer, Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży, [w:] „Problemy alkoholizmu”, Nr 1(524) 2006, s. 2.
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RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Nauczyciel jako menedżer – zarządzanie klasą.
• Język obcy jako element kształcenia zawodu.
• Awans zawodowy, rozwój zawodowy, autorytet nauczyciela w polskiej oświacie.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Dysleksja – diagnoza i wczesna interwencja.
• Praca metodą projektów w turystyce szkolnej.
• Jak pisać artykuły metodyczne.
• Jak efektywnie wykorzystać czas na lekcji chemii?
• Niekonwencjonalne metody nauczania historii.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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JAK WIEdZA Z ZAKRESU NLP MOŻE POMóC W PRACY NAUCZYCIELA?
„Nauka w szkole powinna być prowadzona w takich sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki
obowiązek” A. Einstein
K. Sobota
Z moich bogatych doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli wynika, że niewielu
z przedstawicieli tego zawodu spotkało się z pojęciem
NLP przed wejściem na salę szkoleniową. A jeśli już
słyszało, to raczej nie kojarzyło tej dziedziny wiedzy
z możliwością zastosowania jej w swojej pracy. Co
więc oznacza ten tajemniczy skrót? NLP to NeuroLingwistyczne Programowanie (z ang. neuro-linguistic programming).
NLP może być skarbnicą wiedzy, która pomoże Ci w pracy nauczyciela. Zastosowanie tej wiedzy jest bardzo szerokie. Skupia się ona na tym, jak
działa ludzki umysł i jak dzięki tej wiedzy możemy
zmienić przede wszystkim nasze wewnętrzne emocje, przekonania, pozbyć się stresu, zmotywować do
działania, poprawić komunikację z innymi ludźmi.
W szkole będzie to kwestia umiejętności zbudowania
sobie autorytetu, prowadzenia lekcji w taki sposób,
że uczniowie z wypiekami na twarzy będą chłonąć
podawaną im przez nauczyciela wiedzę. To tylko zaledwie kilka przykładów zastosowania NLP. Zacznijmy od opisania pewnego badania dotyczącego relacji
uczeń-nauczyciel.
Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że zasoby wewnętrzne i zbudowane na nich zdrowe poczucie własnej wartości dziecka to skrzydła, na których
dziecko może wznieść się do krainy swoich możliwości. Badania psychologów nad tzw. Efektem Pigmaliona pokazują, że w każdym dziecku tkwi niezwykły
potencjał. Badania Roberta Rosenthala, psychologa
z Harvardu, i Lenor Jacobson, dyrektora jednej ze
szkół w San Francisco, mogą służyć tu wspaniałym
przykładem.
Postanowiono znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: czy rzeczywiście niektórzy uczniowie
słabo się spisują, dlatego że ich otoczenie się właśnie
tego się po nich spodziewa? Jeśli tak, to podwyższenie
oczekiwań ze strony otoczenia powinno pozytywnie wpłynąć na dzieci. Aby to zbadać, grupę dzieci
z pierwszych sześciu klas poddano testowi na zdolność uczenia się i następnej jesieni nowym nauczycielom całkiem „przypadkowo” przekazano nazwiska
sześciorga tych, które miały być „wyjątkowe”. Nauczyciele nie wiedzieli, że zamieniono wyniki testów,

a nazwiska dzieci, które miały się „wykazać”, wybrano na chybił trafił. Po ośmiu miesiącach wszystkie
dzieci poddano kolejnemu testowi. Wyniki okazały
się zadziwiające. Dzieci, o których nauczyciele myśleli, że mają w sobie szczególny potencjał, rzeczywiście zrobiły bardzo znaczące postępy w porównaniu
z innymi dziećmi, i to we wszystkich przedmiotach,
a w teście na inteligencję uzyskały od 15 do 27 punktów przyrostu. Takie polepszenie wyników nauczania teoretycznie nie było możliwe. Zaobserwowano
również inne, korzystne zmiany u dzieci - poprawił
się ich stosunek do samych siebie, do innych dzieci,
zmieniło się ich zachowanie. Nauczyciele stwierdzili,
że dzieci te są szczęśliwsze, bardziej dociekliwe i czułe
niż inne, i że w dalszym życiu mają większą szansę na
powodzenie. Dzieci te rozwinęły swoje skrzydła...
Na czym polega tajemnica Efektu Pigmaliona? Został on zidentyfikowany i opisany po raz
pierwszy przez socjologa Roberta Mertona. Zaobserwował on mianowicie, że ludzie wykazują tendencję
do zachowywania się zgodnie z tym, czego spodziewa
się po nich ich otoczenie. Fenomen tego zjawiska jest
do dzisiaj szeroko i wnikliwie badany na uniwersytetach całego świata.
Efekt Pigmaliona działa nie tylko w przypadku zdolności intelektualnych, czego dowodem może
być eksperyment, który przeprowadzono na grupie
nastolatków przebywających na obozie pływackim.
Tu również zasugerowano trenerom, że część dzieci jest wybitnie zdolna i predestynowana do dużych
osiągnięć w pływaniu. Okazało się, że po dwóch tygodniach „wybitne dzieci” miały o 30 proc. lepsze efekty od pozostałych uczestników obozu, mimo takiej
samej ilości i intensywności treningów.
Rosenthal studiował również wpływ określonych oczekiwań na zachowanie się szczurów. Sześciu
studentom powiedziano, że ich szczury pochodzą
z inteligentnej rasy. Pozostałym powiedziano, że ich
szczury to normalne, głupie zwierzęta doświadczalne. W rzeczywistości były one wszystkie takie same.
Zadaniem studentów było nauczyć szczury poruszania się po labiryncie.
Szczury „inteligentne”, poruszały się w labiryncie dużo szybciej i pewniej niż te „głupie”. Zaob-
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serwowano przy tym, że studenci, którzy wierzyli, że
mają do czynienia z „inteligentnymi” szczurami, byli
wewnętrznie spokojniejsi oraz bardziej zainteresowani eksperymentem, rzadziej mówili do swoich pupili,
ale często ich dotykali – w przeciwieństwie do studentów z drugiej grupy, którzy krzyczeli na swoich
podopiecznych i wymyślali im przy każdym źle wykonanym zadaniu.
Siła naszych oczekiwań w stosunku do innych ludzi jest tak duża, że mogą one wpływać na ich
zachowanie, a nasza wiara i zaufanie w możliwości
dzieci mogą w znacznym stopniu decydować o ich
rozwoju.
Mózg dziecka można porównać do superkomputera najnowszej generacji. Jednak to na ile
będzie mogło wykorzystać swoje możliwości, będzie
zależało od dwóch czynników. Pierwszy czynnik to,
jakość oprogramowania zainstalowanego na tym
komputerze, drugi czynnik, to biegłość w jego obsłudze. Możemy mieć superkomputer. Ale nawet najlepszy na świecie komputer będzie działał źle, jeśli zainstalujemy na nim wadliwe oprogramowanie, albo
kiedy nie będziemy potrafili go właściwie używać.
Dziecko może mieć najbardziej inteligentny mózg na
świecie, ale jeżeli tego nie wie, to nie będzie mogło
z niego w pełni skorzystać. Ile razy dziecko usłyszy
w szkole: „Jakie TY jesteś inteligentne, jaki masz piękny i mądry mózg”. Ile razy Ty to słyszałaś? A przecież całe życie nosisz w głowie niezwykły instrument,
szczytowe osiągnięcie Natury, przedmiot zachwytu
naukowców, filozofów.
Każde dziecko może odnosić sukcesy w szkole. Do nas rodziców i do nauczycieli w szkole należy
nauczyć się właściwie traktować możliwości i talenty dziecka. Kiedy zaczniemy umiejętnie wzmacniać
zdrową postawę pewności siebie u dziecka oraz pełniej wykorzystamy jego potencjał intelektualny,
dziecko będzie mogło stopniowo rozwijać skrzydła
swoich możliwości.
Bardzo duży wpływ na wyniki osiągane
przez dziecko w szkole ma obraz siebie, czyli zbiór
przekonań, które dziecko ma na własny temat. Jest
to swoiste oprogramowanie, które determinuje osiągnięcia dziecka.
Pewien uczeń miał na początku szkolnej kariery problemy z arytmetyką. Jego nauczycielka i rodzice doszli do przekonania, że jest „słaby z matematyki”. Uczeń ten nie protestował przeciw tej ocenie,
gdyż jego stopnie z arytmetyki całkowicie ją potwierdzały. Pewnego dnia doznał nagłego olśnienia: znalazł rozwiązanie problemu matematycznego, którego
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nikt w klasie nie potrafił rozgryźć. Gdy powiedział to
głośno, klasa wybuchnęła śmiechem. Ale on niezrażony podszedł do tablicy i rozwiązał zadanie. Wtedy
zrozumiał, że potrafi pojąć arytmetykę. Uwierzył we
własne siły i nie miał odtąd problemów z tym przedmiotem. Badania dowodzą, że dotyczy to większości
dzieci z problemami w szkole.
Uprzedzenia i poczucie niskiej wartości
mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ, gdyż sięgający
one w dziedzinę rzeczywistego działania. Z badań
wynika, że wpływ uprzedzenia może być tak silny, że
dzieci, którym jedynie chwilowo przydzielono niską
pozycję czy status mniejszości, mogą osiągać gorsze
rezultaty w zadaniach wymagających umiejętności i koncentracji. Z uczniów czwartej klasy szkoły
podstawowej utworzono grupy złożone z czworga
dzieci, przy czym każdemu dziecku przydzielono
wysoką bądź niską pozycję. Dzieciom o wysokiej
pozycji przypięto: imponujący znaczek ze słowem
„Szef” (Boss) i mnóstwem błyszczących gwiazdek,
podczas gdy dzieci o niskiej pozycji nosiły nieefektowne znaczki ze słowem „Pomocnik” (Helper) wypisanym małymi literami. Skład każdej czteroosobowej
grupy był taki, że dziecko należało do mniejszości
lub większości w stosunku innych członków grupy,
tzn. do mniejszości należało dziecko, które było albo
„szefem” w grupie z trzema „pomocnikami”, albo
„pomocnikiem” w grupie z trzema „szefami”. Podobnie do większości należało dziecko, które było albo
„szefem” w grupie z dwoma innymi „szefami” i jednym „pomocnikiem”, albo „pomocnikiem” w grupie
z dwoma innymi „pomocnikami” i jednym „szefem”.
Podczas udziału w krótkich zajęciach grupowych
dzieci otrzymały do samodzielnego rozwiązania szereg anagramów. Stwierdzono, że dzieci, którym przyznano związaną z wysoką pozycją etykietkę „szefa”,
uzyskały lepsze wyniki niż obdarzone etykietką „pomocnika”. Ponadto dzieci, którym przydzielono niską
pozycję i które należały do mniejszości – tzn. dzieci,
które zajmowały stanowisko samotnego „pomocnika” w grupie „szefów” – osiągnęły rezultaty o wiele
gorsze od innych. Wyniki tych badań są szczególnie
pouczające, gdyż manipulacja przydzielaną badanym
pozycją („szef” – „pomocnik”) i przynależnością do
mniejszości lub większości nie miała bezpośredniego związku z wykonywanym przez nich zadaniem.
Fakt, że dziecko zostało wyróżnione spośród innych
i przydzielono mu etykietkę „gorszego”, miał sam
przez siebie wystarczająco destrukcyjny wpływ, by
spowodować pogorszenie wyników uzyskanych przez
to dziecko. Należy też pamiętać, że opisany tu proces
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przydzielania etykietek i jego negatywne skutki były
produktem przemijających warunków stworzonych
w laboratorium eksperymentalnym. Z tego powodu
rezultaty przedstawionego wyżej badania, są jedynie
słabym odbiciem głębokiego wpływu na dzieci, które przez całe życie cierpią z powodu przydzielonej im
negatywnej etykietki.
Wszystkie dzieci są inteligentne. W szkołach
przyszłości nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, że
jakieś dziecko może się czegoś nie nauczyć. Każde
dziecko, jeżeli dostanie umiejętne wsparcie od rodziców, nauczycieli będzie miało poczucie własnej wartości oraz świadomość swoich talentów, może osiągać
sukcesy w szkole i każdej dziedzinie, która będzie dla
niego interesująca.
Jak to przekłada się na zwykły dzień w szkole? Większość nauczycieli w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe, gdy po raz pierwszych spotyka się
z nową klasą zupełnie podświadomie na bazie pierwszego wrażenia „szufladkuje” dzieciaki. Po co to robi?
Jest to naturalna właściwość naszego umysłu polegająca na upraszczaniu otaczającej nas rzeczywistości.
Nazywamy to w NLP filtrami percepcyjnymi. Już
wyjaśniam na przykładzie, co mam tutaj na myśli.
Każdy z nas kontaktuje się ze światem zewnętrznym
za pomocą 5 zmysłów, czyli wzroku, słuchu, dotyku,
węchu i smaku. Przez te 5 zmysłów dociera do nas
w każdej sekundzie naszego życia setki bodźców. Nasz
umysł nie byłby w stanie przetworzyć ich wszystkich.
Według badań człowiek w zależności od sprawności swojego umysłu jest w każdej chwili jednoczenie
świadomie zwrócić uwagę na 7 bodźców (plus minus
2 bodźce) rejestrowanych przez jego zmysły. Aby to
lepiej zobrazować posłużę się przykładem. Czytając
to i następne zdania, możesz zwrócić uwagę na temperaturę, jaka panuje w Twoim otoczeniu, możesz też
uświadomić sobie, jaki poziom komfortu zapewnia ci
pozycja ciała, w jakiej się znajdujesz w chwili czytania tych słów. Nie wiem czy zwróciłeś również uwagę
na dźwięki, jakie dochodzą do Twoich uszu w chwili czytania tego tekstu. Ale na pewno nie zwróciłeś
uwagi na odczucia w prawym palcu lewej stopy…..do
momentu, gdy nie przeczytałeś tych słów. A teraz możesz się nawet uśmiechnąć na myśl, jak łatwo przyszło
mi skierowania Twojej uwagi na odczucia w prawym
palcu lewej stopy.
To filtrowanie rzeczywistości ma niesamowite przełożenie na pracę nauczyciela. Posłużmy się
przykładem. Pomyśl o jakimś swoim uczniu, którego uważasz za rozrabiakę. Wiesz, że trzeba na niego
uważać. Ale gdy na wywiadówce dzielisz się swoimi
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spostrzeżeniami z rodzicami tego dziecka, widzisz
po ich minie, że są kompletnie zaskoczeni Twoimi
spostrzeżeniami. W ich umysłach po przefiltrowaniu
przez zmysły funkcjonuje zupełnie odmienny obraz
ich dziecka. Jak to możliwe? Rzeczywistość, która nas
otacza jest obiektywna, ale my na jej bazie konstruujemy subiektywny obraz świata. Jesteśmy jedynymi
w swoim rodzaju – każdy z nas ma swój indywidualny subiektywny świat. Efekt Pigmaliona pokazuje
nam tylko, że coś, co robimy zupełnie nieświadomie,
może mieć ogromne konsekwencje dla dziecka. Czy
w takim razie nauczyciel jest tym złym, a rodzice
tymi dobrymi? Oczywiście, że nie. Nauczyciel nie
kieruje się negatywnymi intencjami. Po prostu, nie
zdaje sobie jeszcze do końca sprawy, jak ważna jest
wiedza o funkcjonowaniu umysłu. W słownictwie
prawniczym obowiązuje zasada „nieznajomość prawa
szkodzi”. W naszym codziennym życiu nieznajomość
mechanizmów sterujących pracą, zarówno naszego
umysłu, jak i umysłu naszych uczniów, powoduje, że
w wielu sytuacjach zamiast pomagać – szkodzimy.
Dlatego też nauczyciele już po pierwszym dniu organizowanych przez nas zajęć z wyselekcjonowanych
pod ich specyficzne potrzeby zajęć z NLP przyznają,
że bardzo żałują, iż z tą wiedzą nie spotkali się w czasie studiów. Nawet psycholodzy szkolni uczestniczący
również w szkoleniach coś o temacie zazwyczaj słyszeli, ale nigdy nikt im nie pokazał praktycznego zastosowania. Zajęcia mają jeszcze to do siebie, że cały
czas wszystko, o czym tutaj w wielkim skrócie piszę,
odkrywają na sobie samych w testach, a potem wykonują wiele ćwiczeń praktycznych, ucząc się przekuwać tę wiedzę na sposoby postępowania ze sobą
samym oraz z uczniami. Opanowanie swoich emocji,
sposobu postrzegania świata (czyli subiektywnego
jego obrazu zniekształcanego w procesie filtrowania,
o którym już pisałem) to klucz do równowagi dzięki,
której możesz stać się dla swoich uczniów prawdziwym mentorem, nauczycielem, którego zapamiętają
na zawsze jako tego, który był dla nich bardzo ważną
osobą, mającą ogromny wpływ na kształtowanie ich
osobowości.
Nie sposób w jednym krótkim artykule pokazać wszechstronności zastosowania NLP w pracy nauczyciela. Jeśli jednak po lekturze powyższego tekstu
będziesz zdawał sobie sprawę z tego, że każdy z nas
żyje w swoim subiektywnym świecie i że nasz sposób
postrzegania tego świata nie jest jedyny i słuszny, to
zrobiłeś swój pierwszy mały krok do uczynienia swojego życia lepszym, jak i do usprawnienia swojej skuteczności w procesie komunikacji z innymi ludźmi,
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zarażania pasją uczniów. Do dzisiaj pamiętam, gdy
jeden z nauczycieli kończących 7 dniowe szkolenie
z NLP na podsumowaniu zajęć powiedział „Zostało
mi do emerytury tylko 5 lat, ale teraz w końcu będę
wiedział, jak stać się dla moich uczniów prawdziwym
mentorem”. Ogrom zagadnień i możliwości, jakie
niesie ze sobą NLP to nawet 6 do 8 tygodni szkoleń.
Ale już po pierwszym dniu zajęć można zacząć dostrzegać, jak niesamowity potencjał tkwi w tej nauce
dla każdego z nas.

Organizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych szkół, metodyków, a także często dla rodziców
dzieci. Aby dowiedzieć się jak zorganizować pierwsze
szkolenie wejdź na stronę www.subiektywni.pl w zakładce szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych.
Krzysztof Sobota - założyciel i trener grupy
subiektywni.pl

RODNiIP „WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych.
• Technika decoupage.
• Tablice interaktywne – obsługa i wykorzystanie na lekcjach historii
oraz wos.
• Wybór programu nauczania, modyfikacja programu, konstruowanie programu własnego, procedury dopuszczania do użytku w placówce oświatowej.
• Tańczymy i gramy.
• Technika quillingu.
• Gry i zabawy z różnych stron świata.
• Zasady kompozycji symetrycznej jedno i wieloosiowej przedstawione haftem matematycznym.
• Uczyć inaczej w edukacji wczesnoszkolnej.
Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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UWAgA PROBLEM!
Kilka miesięcy temu do RODN i IP „WOM” w Rybniku przyszedł niezwykły list, który zdecydowaliśmy
się opublikować. Uważamy, że autorka poruszyła w nim bardzo ważny problem. Prosimy Czytelników o
komentarze, artykuły i refleksje. Otwieramy dyskusję na temat: jak uczyć uczenia się.
Szanowni Państwo!
Jestem studentką pierwszego roku psychologii, studiuję na SWPS. Pozwalam sobie napisać do Państwa, gdyż – według informacji, jakie zasięgnęłam
w internecie – to właśnie takie instytucje jak Centra
Doskonalenia Nauczycieli czy Ośrodki Doskonalenia
Nauczycieli zajmują się doszkalaniem kadry pedagogicznej.
Zdecydowałam się napisać ten list, ponieważ
ostatnia klasa przed maturą była w moim przekonaniu obciążona ogromnym stresem, który spowodował, że po ukończeniu liceum studiuję psychologię.
Maturzyści, rzecz jasna, w ogóle sobie nie radzili
z psychologiczną strefą przygotowań do egzaminu,
zaś nauczyciele raczej unikali tematu, skupiając się na
testach, podstawie programowej, merytoryce lekcji.
W moim liceum byliśmy bardzo dobrze przygotowywani do rozwiązywania arkuszy maturalnych. Jednak
ja i kilku moich kolegów bardzo źle znosiliśmy przedmaturalny stres. Gdy zwróciliśmy się do wychowawcy, a potem jeszcze do polonisty z prośbą o rozmowę
na temat organizacji nauki, ćwiczeń pomagających
„przeżyć” te ciężkie chwile, usłyszeliśmy tylko: porozmawiajcie z rodzicami, wszyscy przez to przechodzą, nie taki diabeł straszny, gdybyście się uczyli od
gimnazjum, to teraz nikt by się nie denerwował. Na
pierwszy rzut oka widać, że zwyczajnie unikali tematu. Dlaczego? Czy nie są przygotowywani do rozmów
wychowawczych? Czy nie uczestniczą w szkoleniach
na ten temat.
Bezustannie słyszeliśmy o uzależnieniach czy
o ryzykownym seksie. Dlaczego nikt nie uczył nas jak
organizować sobie naukę w domu i co robić w przypływie nadmiernego stresu i lęku? Przecież to wydaje się nawet prostsze. Dziwi mnie to, tym bardziej że
teraz, studiując psychologię widzę, iż są na to gotowe
recepty. Wystarczyło nas tylko na nie naprowadzić,
zorganizować spotkanie z psychologiem lub polecić
odpowiednią lekturę.
Uważam, że przez lęk, jaki towarzyszył mi
przed maturą, egzamin poszedł mi o wiele gorzej, niż
byłam na to przygotowana. Moja koleżanka nie zdała
matematyki, bo tak była sparaliżowana, że nie rozu-

miała, co czyta. Dokonanie najprostszego wyboru A,
B, C lub D było w obliczu stresu zbyt trudne.
Może to skrajny przypadek, jednak swoim listem chciałabym zwrócić Państwa uwagę na ten fakt.
Być może mój list, gdyby dostał się w ręce nauczycieli,
zwróciłby ich uwagę na to, że prócz nauczania, są jednak naszymi wychowawcami. Wiem, że doskonale się
sprawdzają w tej roli w młodszych klasach. Ale przed
maturą są nam szczególnie potrzebni… Piszę „nam”,
choć mam to już za sobą, bo wciąż przeżywam tamten okres w moim życiu. Teraz pomagam się przygotowywać do egzaminu kuzynce. Widzę, że jej znajomi mają ten sam problem, z którym mój rocznik się
borykał. Mnie udało się poczytać troszkę o tym w internecie. Kupiłam również kilka książek. Sprzed kilku lat „Stres w zawodzie nauczyciela” (GWP) – żeby
zrozumieć tę drugą stronę i „Już za rok matura” (Rebis), całkiem nowa pozycja. Uważam, że gdyby mój
wychowawca polecił mi tę drugą książkę, już spełniłby w jakimś stopniu swój wychowawczy obowiązek.
Teraz korzystam z niej na studiach w przygotowaniu
do egzaminów, bo sporo tu o pracy z kalendarzem,
o priorytetach, pozytywnym myśleniu, sztuce prezentacji i …walce ze stresem.
Serdecznie proszę zwrócić uwagę nauczycielom na opisane zjawisko. Wiem, że są bardzo obciążeni, że się starają, ale czasami ważniejsze od wkucia
kolejnej daty czy wzoru ważniejsze jest motywowanie
i praca nad emocjami. Może to zbyt odważne z mojej
strony, ale będę wdzięczna, jeśli moja refleksja trafi do
nauczycieli.
Gdybym mogła jeszcze coś zrobić w tej sprawie, bardzo chętnie napiszę artykuł z refleksjami byłej maturzystki lub recenzję kursu o walce ze stresem
czy książki, która może pomóc maturzystom. Mogę to
zrobić wspólnie z moimi kolegami czy z wykładowcami (niektórzy chętnie pomagają, a myślę, że obok tego
problemu nie przejdą obojętnie). Z pewnością wydajecie Państwo jakieś materiały dla nauczycieli, ulotki,
czasopismo. Bardzo proszę o tym pomyśleć.
Z poważaniem
Anna Paulska
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PRZEśWITY PRZYROdY
J. Ratajczak-Kurowicka
Ktoś mnie niedawno spytał: „Po co właściwie przyjechałaś do Jeleniej Góry”? Pytanie zwyczajne; ludzie
zadają je często, gdy się zmienia miejsce zamieszkania. Mówi się wtedy o rodzinie, pracy, urodzie miasta, klimacie i podobnych rzeczach. Zastanowiłam się
jednak nad nim głębiej. Odpowiedziałam: „Chyba po
to by namalować te obrazy. Dopiero tu mi się odsłoniły”. Odpowiedź ta była zresztą i dla mnie swoistym
odkryciem. Faktycznie: malarskie formy rodzą się
zawsze w określonym kontekście. Czasem wystarczy
przenieść sztalugę do innego pomieszczenia, ale nie
zawsze to wystarcza. Potrzebne są bardziej radykalne
zmiany.
Na początku jednak, po zamieszkaniu tu,
byłam zagubiona. Z jednej strony bowiem wizualne
cuda jeleniogórskiej kotliny aż się prosiły o przedstawienie; z drugiej – ogarniało mnie zniechęcenie.
Musiałabym przecież podjąć się konkurencji z niemieckimi, czeskimi i polskimi mistrzami pejzażu
z wieku XIX i XX, którzy stworzyli i skutecznie narzucili wzory plastycznego postrzegania tego miejsca
nawet twórcom popularnych landszaftów i malarzom
amatorom. To zresztą nie wszystko. Musiałabym też
konkurować z setkami tysięcy popularnych fotografii, widokówek, turystycznych folderów itp., które
łącznie ukształtowały słodkie stereotypy wizualne
tej kotliny, przez co staje się ona plastikowa, jak świat
z reklam.
Moje poszukiwania trwały kilka lat. Szłam od
błędu do błędu. I wreszcie – tak mi się przynajmniej
teraz wydaje – znalazłam ścieżkę i kontekst dla powstawania własnych wizji. Idę tą ścieżką, staram się
zachować ostrożność, podejmując wciąż nowe próby.
Ścieżka ta biegnie przez przyrodę i jej otoczenie. Ale
dokonuję tu odwrócenia perspektywy: nie obchodzą
mnie wariacje widoków, szczyty gór, gry kolorów itp.,
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które mogłyby wdzięczyć się na malowniczych pejzażach.
Zamiast tego skupiam się na pozornych drobiazgach i szczegółach: układach drzew, wybranych
ich gałęziach, przypadkowych dróżkach, ukrytych
zakątkach, źdźbłach zamarzniętej trawy itd. A to
wszystko chcę pokazywać tak, jakby ich kształty były
wyzwalane przez kapryśne, zmienne w formie rozbłyski słonecznego światła; tak, jakby realność tylko
przez nie prześwitywała. Jednocześnie chcę, aby nie
była ona tylko sobą, lecz by migotała malarską poezją.
Przekształcam więc ją i wcielam w swoiste kompozycje.
Moje myśli od wielu zresztą lat koncentrują się na świetle. Zawsze chciałam złapać jego istotę.
Przyglądałam się więc refleksom, złudzeniom jakie
wywołuje, kiedy oplata naturę. Cykl jednak wciąż się
rozrasta i nie wszystkie prace zmieściłyby się w tej
sali. Dokonałam więc koniecznego wyboru. Zdaje się
że jestem w bardzo dobrym okresie i miejscu.
Malarz to ktoś, kto łączy formę i kolor. Wie,
że świata nie zmieni. Może jednak igrać jego promieniowaniem, nawet gdy szuka go, jak ja, w drobiazgach
i szczegółach, by choć trochę oddalić się od tego, co
utarte, stereotypowe i ułomne w ludzkiej egzystencji. Malarstwo jest więc dla mnie niekończącym się
procesem poszukiwań, rozmyślań i pracy, a obrazy to
ciało mojej duszy.
Joanna Ratajczak-Kurowicka – prowadzi autorską pracownię plastyczną dla młodzieży i dorosłych
w ODK w Jeleniej Górze. Nauczycielka Plastyki i wiedzy o kulturze w jeleniogórskim ZSO Nr 1. Organizuje
warsztaty artystyczne. Plenery, wystawy i przeglądy
plastyki.
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PIERWSZA POMOC NA WYCIECZCE
Podstawowe postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy w świecie klasycznego Kowalskiego
M. Makowski, K. Nawrot
Pierwszą i najważniejszą zasadą jest (bo każdy kto odważy się udzielić pierwszej pomocy jest ratownikiem):
dobry ratownik to żywy ratownik.
Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie własnym!

Jeżeli się to nie stanie w ciągu 5-10 min., układamy
na pozycję boczną i wzywamy pogotowie ratunkowe.
Ułożenie przy omdleniu

Omdlenie: to przemijająca utrata przytomności, po
której chory samoistnie odzyskuje świadomość. Przyczyną omdlenia jest zbyt mała ilość dostarczanego tlenu do tkanki mózgowej.
Kiedy się tak może dziać:
1. zbyt długie przebywanie na słońcu bez nakrycia
głowy,
2. spożywanie wody w ilości mniejszej niż 1l:
• w czasie bardzo ciepłych dni,
• w czasie długiego i bardzo męczącego wysiłku,
3. długie przebywanie w bardzo zatłoczonym i niewentylowanym miejscu,
4. brak spożywania z rana śniadania i do południa
ciężka praca.

Pozycja boczna bezpieczne

Co zrobić przy omdleniu: poszkodowanego przeprowadzić lub przenieść w ustronne i chłodne miejsce np.
w cień pod drzewo, na korytarz.
Następnie - jeżeli poszkodowany/na jest w kontakcie z nami - posadzić poszkodowanego/ną na krześle
i schylić głowę między kolana.
Natomiast jeżeli poszkodowany /na jest bez kontaktu
należy położyć go na plecach np. na stole, łóżku, trawie. Następnie unieść kończyny dolne do góry (tak aby
znajdowały się powyżej poziomu serca) i obserwować
twarz poszkodowanego/ej (w miarę możliwości - co
15 sek.) Kontrolujemy też tętno na tętnicy szyjnej lub
pochylamy policzek nad usta poszkodowanego/ej i rejestrujemy jego reakcję za pomocą 3 zmysłów (słuchu,
dotyku i wzroku):
•
•
•

czy czujemy oddech na naszym policzku,
czy słyszymy oddech,
i czy widzimy ruchy klatki piersiowej.

Czekamy aż poszkodowany/a odzyska świadomość.

Krwawienie z nosa - przyczyny:
•
•
•
•

podrażnienia i uszkodzenia śluzówki nosa spowodowane, np. kichaniem, wycieraniem nosa, katarem lub uderzeniem,
wysychanie śluzówki,
niektóre choroby, np. nadciśnienie, zaburzenia
krzepnięcia krwi, uszkodzenie nerek,
zażywanie leków rozszerzających naczynia krwionośne.

Częste krwawienie z nosa świadczy o kruchości naczyń krwionośnych, aby je wzmocnić:
•
•
•

jedz owoce zawierające witaminę C i rutynę, np.
mandarynki i pomarańcze,
zażywaj raz dziennie preparaty z rutyną, np. rutinoscorbin,
unikaj nagrzewania twarzy,
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•

nie zażywaj leków, które zawierają kwas acetylosalicylowy i ibuprofen.

Postępowanie: poszkodowanego/ą posadzić na krześle tak aby mógł/mogła oprzeć się klatką piersiową
o oparcie.
Absolutnie nie wolno ani odchylać głowy do tyłu
a tym bardziej się kłaść - to najczęściej popełniany
błąd, taka pozycja nasila krwawienie a krew jest połykana lub dostaje się do tchawicy, co może spowodować zadławienie lub problemy z oddychaniem!
Następnie położyć na szyję i na czoło zimny okład
i trzymać go ok. 10 min. Po tym czasie krew powinna
sama przestanie lecieć. Jeżeli krew nie ustanie do 10
min., udajemy się do najbliższej przychodni lub wzywamy pogotowie ratunkowe.
Zadławienie
Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez
ciało obce. Charakterystycznymi objawami u poszkodowanego są:
• niemożność wykonania oddechu,
• niemożność mówienia;,
• niemożność kaszlu,
• częstym objawem jest chwytanie się za szyję.
•
Zadławienie osoby dorosłej
Jeżeli poszkodowany jest przytomny należy:
1. nakłonić poszkodowanego do kaszlu (postarać
się uspokoić poszkodowanego i powiedzieć ,aby
spróbował nabrać powietrze nosem a nie ustami),
2. uderzyć 5 razy w okolicę między łopatkami,
3. wykonać 5 razy uciśnięcie nadbrzusza (Ratownik
staje z tyłu poszkodowanego, obejmuje go rękoma kładąc jedną pięść na nadbrzuszu (pod mostkiem), drugą ręką chwyta pięść pierwszej. Wykonuje silne uciśnięcia w kierunku górno-tylnym.
Z uwagi na możliwość utraty przytomności przez
poszkodowanego ratownik powinien go asekurować – wstawić stopę między stopy poszkodowanego i oprzeć poszkodowanego o swoje biodro),
4. powtarzać punkty 2 i 3 do momentu udrożnienia
dróg oddechowych lub utraty przytomności przez
poszkodowanego .
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Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny należy:
1. wezwać pomoc,
2. udrożnić drogi oddechowe (Wykonanie: Stań
z boku poszkodowanego. Odegnij głowę ku tyłowi, kładąc rękę na czole poszkodowanego i unieś
żuchwę dwoma palcami drugiej ręki),
3. wykonać 2 wdechy i skontrolować rezultaty, obserwując wychylenia klatki piersiowej),
4. powtórzyć punkt 3 w celu eliminacji wcześniejszego błędu ratownika.
5. ponownie wykonać 2 wdechy i skontrolować rezultaty (obserwacja wychyleń klatki piersiowej),
6. 5 razy ucisnąć nadbrzusze (ratownik klękając nad
poszkodowanym, kładzie część dłoniową nadgarstka jednej ręki na nadbrzuszu poszkodowanego, drugą dłoń opiera na pierwszej i wykonuje
silne uciśnięcia w kierunku głowy i grzbietu poszkodowanego).
Zadławienie kobiety w ciąży
Zarówno u przytomnej jak i nieprzytomnej ciężarnej
nie wykonuje się uciśnięć nadbrzusza. Uciska się tylko
klatkę piersiową.
Zadławienie dziecka
Jeżeli dziecko jest przytomne należy:
1. nakłonić dziecko do efektywnego kaszlu,
2. uderzyć 5 razy między łopatkami,
3. wykonać to samo, co u dorosłego.
Jeżeli dziecko jest nieprzytomne należy:
1. wezwać pomoc,
2. skontrolować zawartość jamy ustnej. Usunąć widoczne ciało obce. Nie stosować manewru wymiatania na ślepo,
3. udrożnić drogi oddechowe (Wykonanie: stań
z boku dziecka. Odegnij głowę ku tyłowi, kładąc
rękę na czole dziecka i unieś żuchwę dwoma palcami drugiej ręki. Głowa dziecka nie odchyla się
tak bardzo jak u dorosłego – uzyskaj efekt skierowania ust w górę),
4. wykonać 2 wdechy i skontrolować rezultaty (obserwacja wychyleń klatki piersiowej),
5. repozycja głowy – powtórzyć punkt 3 w celu eliminacji wcześniejszego błędu ratownika,
6. ponownie wykonać 2 wdechy i skontrolować re-
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zultaty (obserwacja wychyleń klatki piersiowej),
7. 5 razy ucisnąć nadbrzusze (ratownik, klękając
nad poszkodowanym, kładzie część dłoniową
nadgarstka jednej ręki na nadbrzuszu poszkodowanego, drugą dłoń opiera na pierwszej i wykonuje silne uciśnięcia w kierunku głowy i grzbietu
poszkodowanego).
Zadławienie niemowlęcia
Jeżeli niemowlę jest przytomne należy:
1. skontrolować otoczenie niemowlęcia w poszukiwaniu możliwych przedmiotów, którymi mogło
się zadławić,
2. stabilizując głowę i tułów niemowlęcia położyć je
na swoim przedramieniu twarzą ku dołowi (głowa niemowlęcia powinna znajdować się niżej niż
tułów),
3. wykonać 5 uderzeń między łopatkami,
4. położyć niemowlę na drugie przedramię, odwracając je na plecy,
5. wykonać 5 uciśnięć w dolnej połowie mostka 1
cm poniżej linii między sutkowej na głębokość
1,5–2 cm,
6. powtarzać punkty 2 do 5 do momentu udrożnienia dróg oddechowych lub utraty przytomności
przez niemowlę.
Jeżeli niemowlę jest nieprzytomne należy:
1. wezwać pomoc,
2. skontrolować zawartość jamy ustnej. Usunąć widoczne ciało obce. Nie stosować manewru wymiatania na ślepo,
3. Udrożnić drogi oddechowe (wykonanie: stań
z boku niemowlęcia. Odegnij głowę ku tyłowi
kładąc rękę na czole niemowlęcia i unieś żuchwę
dwoma palcami drugiej ręki. Głowa niemowlęcia
nie odchyla się tak bardzo jak u dorosłego – uzyskaj efekt skierowania ust w górę),
4. wykonać 2 wdechy i skontrolować rezultaty (obserwacja wychyleń klatki piersiowej),
5. powtórzyć punkt 3 w celu eliminacji wcześniejszego błędu ratownika,
6. ponownie wykonać 2 wdechy i skontrolować rezultaty (obserwacja wychyleń klatki piersiowej),
7. wykonać 5 uderzeń między łopatkami i 5 uciśnięć
mostka według schematu przedstawionego wyżej.
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Złamanie - przerwanie ciągłości kości oraz tkanek
spowodowane urazem mechanicznym lub innym
czynnikiem objawiające się przemieszczeniem struktur kostnych, zmianą ułożenia oraz ich trzeszczeniem.
Przy złamaniu należy zabezpieczyć kończynę usztywniając ją. Nie należy się przemieszczać, tylko zaczekać
na przybycie fachowej pomocy. W przypadku złamań
otwartych, w których dochodzi do przerwania ciągłości skóry, nie należy miejsca tego uciskać. U dzieci
często występuje złamanie” zielonej gałązki”, chodzi
o niecałkowite przerwanie tkanki kostnej. Złamana
kończyna dosłownie wygląda jak naderwana zielona
gałązka. Często bez objawów. Konieczne jest prześwietlenie, w każdym przypadku gdy podejrzewamy
złamanie.
Padaczka - napad padaczkowy jest wyrazem przejściowych zaburzeń czynności mózgu, polegających na
nadmiernych i gwałtownych, samorzutnych wyładowaniach bioelektrycznych w komórkach nerwowych.
Objawia się drganiem kończyn dolnych i górnych. Poszkodowany/na jest nie przytomny/a , może wystąpić
ślinotok (po ataku może dojść do oddania stolca lub
oddania moczu).
Postępowanie: poszkodowanego/ą położyć na plecach
oraz odsunąć wszystko wokoło.
Jedynym(!!!) co wykonujemy w celu udzielenia pierwszej pomocy, jest zabezpieczenie głowy, aby nie doszło
do urazu. Należy w tym celu podłożyć pod głowę własne ręce. I natychmiast dzwonimy po pogotowie!
Absolutnie nie wolno:
•
•
•
•

wkładać choremu czegokolwiek miedzy zęby,
ani rozchylać żuchwę w celu zabezpieczenia języka!!!
podnosić pacjenta, krępować jego ruchy,
cucić, uderzając po twarzy lub polewając wodą,
agresywnie ingerować w zachowanie chorego
w czasie, gdy jest on jeszcze zdezorientowany
po napadzie.

Jeżeli ataki już ustaną i wszystkie mięśnie będą już
wiotkie to poszkodowanego/ą, układamy w pozycji
bocznej bezpiecznej.
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Wstrząśnienie mózgu
Najczęstsze objawami wstrząśnienia mózgu są:
•
•
•
•
•
•
•
•

chwilowa utrata świadomości lub przytomności,
zakłócony odbiór rzeczywistości objawiający się
dziwnym zachowaniem,
zaniki pamięci dotyczące w szczególności zdarzeń
poprzedzających powstanie urazu,
ból głowy,
nudności, a czasami wymioty,
ogólne złe samopoczucie,
drżenie rąk i nóg, także poczucie "miękkich nóg" ,
problemy z koncentracją.

Nagłe zatrzymanie krążenia: stan, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca,
co powoduje ustanie krążenia krwi i niedotlenienie
narządów oraz tkanek. Niezbędna w takim wypadku
okazuje się resuscytacja i jak najszybsza, defibrylacja,
aby przywrócić prawidłową czynność serca.
Objawy:
•
•
•

utrata świadomości (brak reakcji na bodźce - dotyk i głos),
brak oddechu (kontrola oddechu po udrożnieniu
dróg oddechowych przez 10 sekund),
brak tętna na dużych tętnicach (tętnica szyjna zewnętrzna lub udowa),

ŁANCUCH PRZEŻYCIA
Pierwsze koło: wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy, aby zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia:
Drugie koło: wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, aby zyskać na czasie.
Trzecie koło: wczesna defibrylacja aby przywrócić
czynność serca..
Czwarte koło: opieka poresuscytacyjna aby przywrócić jakość życia
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Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Jeśli człowiek nie reaguje:
•
•

GŁOŚNO WOŁAJ O POMOC
UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE
I SPRAWDŹ ODDECH

Jeśli człowiek nie oddycha prawidłowo:
•
•
•

ZADZWOŃ POD NUMER 112 ALBO 999
30 UCIŚNIĘĆ KLATKI PIERSIOWEJ
2 ODDECHY RATOWNICZE : 30 UCIŚNIĘĆ
KLATKI
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